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COMARCAS

Terceira Entrância

Comarca de Alta Floresta

Diretoria Do Fórum

Portaria

 PORTARIA N. 24/2020-DF

A DOUTORA MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO, MERITÍSSIMA 

JUÍZA DIRETORA DO FORO DESTA COMARCA DE ALTA FLORESTA, 

ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS 

ETC.

 CONSIDERANDO o disposto na Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março 

de 2020, que decreta o fechamento das portas do fórum, institui o regime 

obrigatório de teletrabalho e altera a Portaria-Conjunta n. 247/2020, em 

decorrência das medidas temporárias de prevenção no contágio pelo 

COVID-19 (Novo Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário do Estado de 

Mato Grosso;

 CONSIDERANDO o disposto no artigo 18, §§ 1º e 2º da Portaria-Conjunta 

n. 247, de 16 de março de 2020;

 CONSIDERANDO a Ordem de Serviço n. 001/2020-DF, desta Diretoria do 

Foro;

 RESOLVE:

 Art. 1º. ESTABELECER o regime obrigatório do teletrabalho, com plano 

mínimo de trabalho fiscalizado pelo respectivo gestor para os servidores 

abaixo nominados, nos termos do § 1º do artigo 2º da Portaria-Conjunta n. 

249/2020:

 Rivelino Vicenti (Gestor Geral - Central de Administração)

Ricardo Zapala Wetter (Gestor Administrativo 2 - Central de 

Administração)

Sebastiana Alves de Souza Donizete (Distribuidor)

Mariangela da Silva e Souza (Distribuidor)

Marco Antonio Arariboia Faraco (CAA)

Edilton Alves da Silva (Gestor Judiciário)

Tálata Daiane Limberger Battirola (Analista do Judiciário)

Elizabete Timótio dos Santos (Técnico Judiciário)

Gean Felipe Facin (Assessor de Gabinete)

Luan dos Santos Fernandes (Assessor de Gabinete)

Mariel Valéria Althmann Toni (Gestor Judiciário)

Anne Mariele de Cássia Monteiro (Analista do Judiciário)

Cibelle de Azevedo Souza Carvalhais (Técnico Judiciário)

Moacir de Castilho (Técnico Judiciário)

Guilherme Marchese Nishioka (Assessor de Gabinete)

Rafael de Oliveira Costa Vieira (Assessor de Gabinete)

Vinicius Augusto Jans Paiva (Gestor Judiciário)

Caroline Evelyn Dan Lopes (Analista do Judiciário)

Ananda da Silva Mussi (Assessor de Gabinete)

Flávia Borges Rodrigues Tessmann (Assessor de Gabinete)

Maria Izabel dos Anjos Olsen (Gestor Judiciário)

Danielle Ferreira Marques (Analista do Judiciário)

Luiz Delfino Tavares (Assessor de Gabinete)

Marina Schwaicerski Trindade (Assessor de Gabinete)

Lucilene Tizo Petri (Gestor Judiciário)

Rafaela Aquino Antunes Maciel Nazário (Analista do Judiciário)

Maria Edilene Ferreira Duarte Sandmann (Técnico Judiciário)

Miriam Rodrigues da Silva Ferreira (Técnico Judiciário)

Neuzi Pinheiro da Silva (Assessor de Gabinete)

Kalita de Castro Rodrigues (Assessor de Gabinete)

Marise Ivete Wotrich Bocardi (Gestor Judiciário)

Simone Aparecida Linares (Técnico Judiciário)

Márcia Cristina Murawski (Técnico Judiciário)

Bruna Valéria Polizer (Assessor de Gabinete)

Joana Reis (Assessor de Gabinete)

Mabyanne Mendonça Sá Arruda Martins (Gestor Judiciário)

Geane Rossa Morello (Técnico Judiciário)

Art. 2º. ESTABELECER o comparecimento pessoal dos servidores abaixo 

nominados, diante da impossibilidade de teletrabalho e essencialidade do 

serviço, na forma abaixo consignada:

 A. Servidores que comparecerão presencialmente ao prédio do fórum em 

regime de revezamento no respectivo setor:

Alan Henrique Freires Livi (Oficial de Justiça)

Ariane Chianesi Borges (Oficial de Justiça)

Dalmir Janning (Oficial de Justiça)

Ericon Dias da Silva (Oficial de Justiça)

Fernando Henrique Zilio da Silva (Oficial de Justiça)

Fernando Valentim Moreira (Oficial de Justiça)

Luiz Gonzaga da Silva Filho (Oficial de Justiça)

Marcos José Faveri de Lima (Oficial de Justiça)

Marilia Lopes dos Santos (Oficial de Justiça)

Nadir Terezinha Jasper Mucellini (Oficial de Justiça)

Sandro Chimento (Oficial de Justiça)

B. Servidores que estarão na modalidade de teletrabalho e que 

comparecerão presencialmente ao prédio do fórum somente se acionados 

nos casos de urgência, nas situações das portarias conjuntas acima 

mencionadas:

Rivelino Vicenti (Central de Administração)

Ricardo Zapala Wetter (Central de Administração)

Sebastiana Alves de Souza Donizete (Distribuidor)

Edilton Alves da Silva (Gestor Judiciário – 1ª Vara)

Mariel Valéria Althmann Toni (Gestor Judiciário – 2ª Vara)

Vinicius Augusto Jans Paiva (Gestor Judiciário – 3ª Vara)

Maria Izabel dos Anjos Olsen (Gestor Judiciário – 4ª Vara)

Lucilene Tizo Petri (Gestor Judiciário – 5ª Vara)

Marise Ivete Wottrich Bocardi (Gestor Judiciário – 6ª Vara)

Gean Felipe Facin (Assessor de Gabinete)

Luan dos Santos Fernandes (Assessor de Gabinete)

Guilherme Marchese Nishioka (Assessor de Gabinete)

Rafael de Oliveira Costa Vieira (Assessor de Gabinete)

Ananda da Silva Mussi (Assessor de Gabinete)

Flávia Borges Rodrigues Tessmann (Assessor de Gabinete)

Luiz Delfino Tavares (Assessor de Gabinete)

Marina Schwaicerski Trindade (Assessora de Gabinete)

Neuzi Pinheiro da Silva (Assessor de Gabinete)

Kalita de Castro Rodrigues (Assessor de Gabinete)

Bruna Valéria Polizer (Assessora de Gabinete)

Joana Reis (Assessora de Gabinete)

Rafaela Aquino Antunes Maciel Nazário (Analista do Judiciário)

Kleber Luiz Schor (Agente da Infância)

André Juliano Finimundy (Agente da Infância)

Ariadne Rosa dos Santos (Agente da Infância)

Waldir Luiz Dallastra (Agente da Infância)

Ana Paula Stormovski Ferreira Dutra (Agente da Infância)

 Art. 3º. DISPENSAR a prestação dos serviços, por não comportarem o 

teletrabalho, com posterior compensação, dos servidores abaixo 

nominados, nos termos do §2º do artigo 2º da Portaria-Conjunta n. 

249/2020:

 Zenilda Alarcon Leite (Protocolo)

Sérgio Luiz Cardoso (Protocolo)

Milton da Rosa Martins (1ª Vara)

Neusa Maria Fabiani (3ª Vara)

Art. 4º. Esta portaria passa a vigorar a partir da presente data, mediante 

autorização do Presidente do Tribunal de Justiça.

 Submeta-se a presente ao Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso para aprovação, publique-se no DJE, afixe-se cópia na porta 

de entrada do fórum e se remetam cópias à Corregedoria Geral da Justiça, 

OAB, Ministério Público, Defensoria Pública e Polícia Civil, bem como a 

todos os servidores e magistrados da Comarca de Alta Floresta, para 

conhecimento.

 Cumpra-se.

 Alta Floresta, 23 de março de 2020.

 (Assinado digitalmente)

Milena Ramos de Lima e Souza Paro

Juíza de Direito e Diretora do Foro

1ª Vara
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1001779-76.2017.8.11.0007. 

AUTOR(A): JUAREZ SANTOS, GILMA FERREIRA DE MACEDO SANTOS 

RÉU: COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM 

LIQUIDACAO Vistos. Trata-se de ação de usucapião proposta por Juarez 

Santos e Gilma Ferreira de Macedo Santos em face da Cooperativa 

Agrícola de Cotia – Cooperativa central em liquidação, objetivando 

usucapir o imóvel descrito na inicial, pelos motivos ali descritos. A inicial 

veio instruída com diversos documentos. Recebida à inicial determinou-se 

a citação do requerido, e, a notificação dos interessados, bem como foi 

deferida à gratuidade da Justiça. A requerida apresentou contestação, 

pugnando pela concessão das benesses da Justiça Gratuita e, no mérito, 

não se opôs ao pedido principal. Devidamente citados os confinantes, não 

manifestaram nos autos. Citados por edital, os terceiros interessados 

quedaram-se inertes. O município de Carlinda (Id 16799180) e a União (Id 

24769147) manifestaram o seu desinteresse no feito. É o relato do 

necessário. FUNDAMENTO E DECIDO DA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO 

PESSOAL DE CONFINANTE. Da análise dos autos, observa-se que foi 

certificado pelo Oficial de Justiça a dificuldade de localizar o confinante 

Vagner Miranda, diante disso, entendo que não há necessidade de se 

prolongar no feito a fim de proceder a citação pessoal do referido 

confinante, explico: O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já se 

posicionou sobre tal situação, entendendo que o edital de citação dos 

eventuais terceiros interessados supre a nulidade da falta de citação 

pessoal de confinantes não localizados, vejamos: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – “QUERELA NULLITATIS” – AÇÃO DE 

USUCAPIÃO – NULIDADE DE CITAÇÃO – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE 

REGISTRO DOMINIAL – PROPRIETÁRIO E LINDEIROS INCERTOS – 

REGISTRO IMOBILIÁRIOS REALIZADO ANOS APÓS O AJUIZAMENTO DA 

AÇÃO DE USUCAPIÃO – CONSTATAÇÃO “IN LOCO” REALIZADO PELO 

OFICIAL DE JUSTIÇA – CITAÇÃO DOS CONFINANTES ENCONTRATOS NA 

ÉPOCA – CITAÇÃO DO DESCONHECIDOS POR EDITAL – VÍCIO DE 

CITAÇÃO NÃO DEMONSTRADO – ANULAÇÃO DA SENTENÇA – 

INVIABILIDADE – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – 

INEXISTÊNCIA – EMBARGOS REJEITADOS. Não se constata a nulidade 

processual decorrente da suposta falta de citação pessoal de eventuais 

litisconsortes necessários, quando o primeiro registro do imóvel em nome 

do pretenso proprietário ocorreu muito tempo depois do ajuizamento da 

ação de usucapião, de igual modo como se deu com a primeira averbação 

de domínio em relação à lindeira da área, cuja ausência de citação pessoal 

se questiona. Se nem mesmo o registro do imóvel dispunha da informação 

acerca da propriedade da área, tampouco da Sra. Antônia Maria Francisca 

como confinante, e não tendo, o auto de constatação, elaborado pelo 

oficial de justiça, registrado essa informação, impossível seria ao autor 

proceder a indicação dela como lindeira da área. Importante registrar que 

os desconhecidos, como na hipótese, foram citados por edital, razão pela 

qual resta afastado o propalado defeito de citação.recurso de embargos 

de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando 

não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade. (N.U 

0137845-04.2017.8.11.0000, , SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/01/2018, Publicado no DJE 

02/02/2018) Diante disso, uma vez que já houve determinação de 

publicação de edital para intimação de terceiros interessados, sendo este 

devidamente expedido, em comunhão com o entendimento acima exposto, 

entendo que o feito deve seguir seu trâmite sem a citação do referido 

confinante, tendo vista a dificuldade de sua localização e a publicação do 

edital para intimação de eventuais terceiros interessados. DA CERTIDÃO 

PARA FINS DE USUCAPIÃO Intimada para se manifestar, a Fazenda 

Estadual requereu o aporte da certidão para fins de usucapião rural, e 

subsidiariamente requereu a juntada dos documentos elencados na 

Resolução 001/2018-INTERMAT. Assim, entendo desnecessária a juntada 

da certidão para fins de usucapião, tendo em vista a Portaria nº 

55/2018/PRESIDÊNCIA/INTERMAT datada em 14 de setembro de 2018, 

suspendeu por tempo indeterminado o protocolo exclusivamente referente 

a certidão para fins de usucapião de imóveis urbanos. Ademais a fazenda 

pública solicitou ainda a juntada dos provimentos nº 09/2017-CGJ e nº 

06/2018-CGJ, pois bem, o Provimento n° 09/2017-CGJ não distingue entre 

as modalidades de ações usucapiendas, no entanto, nota-se que é 

impraticável em certa medida o provimento em relação às áreas urbanas, 

pois, efetivamente há certas especialidades entre zonas rurais e urbanas, 

portanto, o citado provimento torna-se extremamente oneroso à parte 

autora, que em contrapartida trouxe aos autos documentação suficiente 

para o deslinde do feito. DO JULGAMENTO ANTECIPADO Em exame a 

narrativa das partes, nota-se que para a solução do presente conflito 

independe de novas provas, visto que os fatos controvertidos podem ser 

comprovados por meio de documental juntada aos autos. Com fundamento 

nos artigos 370 e 371 do CPC, em que disciplinam o Princípio da Livre 

Apreciação Motivada das Provas e para que não haja procrastinação ao 

trâmite processual deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, CRFB), julgo 

desnecessária a produção de outras provas em audiência de instrução. 

Desta forma, de acordo com o que dispõe o artigo 355, inciso I do CPC, 

passo ao julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. 

Preliminarmente, em sede de contestação, a Requerida pugnou pelo 

deferimento dos benefícios da justiça gratuita, ante a insolvência evidente 

da massa liquidanda, juntando aos autos a certidão da Decisão proferida 

pelo Juízo da Liquidação Judicial, que concedeu à massa liquidanda os 

benefícios da justiça gratuita. Portanto, entendo que deve ser concedida a 

gratuidade da justiça para a Requerida. Superada a preliminar passo à 

analise do mérito. Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a 

parte autora busca obter a declaração de propriedade do imóvel urbano 

denominado Chácara n.º 24, localizada na Rua CH-1, com área de 

83.647,80 m2, situado no núcleo urbano do município de Carlinda/MT, 

objeto da matrícula n.º 1.403, Livro 2-G, registrado no 1º (primeiro) serviço 

notarial e registral da Comarca de Alta Floresta/MT. Entretanto, diante da 

posse comprovada por meio dos documentos que instruíram a inicial, 

somando no caso em tela uma posse mansa, pacífica e contínua exercida, 

levando em conta a soma dos antecedentes e da Requerente no imóvel, 

tem-se o resultado de mais de 15 (quinze) anos. Desta forma, invoca em 

seu favor o instituto da Usucapião Extraordinária capaz de consolidar a 

propriedade em nome dos possuidores. Trata-se de espécie regulada pelo 

artigo 1.238 do Código Civil, que preceitua "in verbis": “Aquele que, por 

quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, 

adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo 

requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título 

para o registro no Cartório de Registro de Imóveis”. Registre-se que o 

prazo estabelecido no artigo em comento é reduzido para 10 (dez) anos 

se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual ou 

nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo (parágrafo único do 

art. 1.238 do CC). Nessa toada, é de concluir que a usucapião 

extraordinária, regida pelo artigo 1.238 do Código Civil, tem como 

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

domini e prazo de 15 anos, não exigindo justo título e boa-fé. A respeito do 

assunto seguem as jurisprudências: RECURSO DE APELAÇÃO – 

USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO – 10 (DEZ) ANOS – AUSÊNCIA DE 

INTERRUPÇÃO OU OPOSIÇÃO À POSSE DA AUTORA – IMÓVEL 

UTILIZADO COMO MORADIA – REQUISITOS PREENCHIDOS – RECURSO 

DESPROVIDO. “No caso concreto, deve ser reconhecida a usucapião 

extraordinária, pois a possuidora estabeleceu no imóvel a sua moradia 

habitual e provou sua posse pacífica e ininterrupta sobre a área 

usucapienda há mais de 10 anos, exercida com‘ animus domini’. 

Inteligência dos artigos 1.238, parágrafo único, e 2.029, ambos do Novo 

Código Civil..” (Ap 41371/2013, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/07/2014, 

Publicado no DJE 06/08/2014). (Ap 32064/2017, DESA. NILZA MARIA 

PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 13/06/2017, Publicado no DJE 20/06/2017) APELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO - PRESCRIÇÃO AQUSITIVA - 

POSSE MANSA-PACÍFICA E ININTERRUPTA – COMPROVAÇÃO DOS 

REQUISITOS – AUSÊNCIA DE PROVA CONTUNDENTE DE OPOSIÇÃO SEJA 

POR MEIO DE NOTIFICAÇÃO, INTERPELAÇÃO OU QUALQUER OUTRO 

MEIO DE INSURGÊNCIA - APLICABILIDADE DO ARTIGO 1238, 

PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO CIVIL/2002 – SENTENÇA REFORMADA – 

APELO PROVIDO. Restando comprovado o cumprimento dos critérios 

legais exigidos pelo artigo 1.238, parágrafo único do Código Civil/2002, 

mostra-se imperioso o reconhecimento da procedência do pedido 

formulado na Ação de Usucapião, mormente quando não há elementos 

que demonstrem a ocorrência de oposição contundente e capaz de 

interromper a prescrição aquisitiva. (Ap 168141/2016, DES. SEBASTIÃO 
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BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

11/04/2017, Publicado no DJE 19/04/2017) No caso em apreço, ao que 

consta nos autos, a posse da Requerente possui o animus domini, é 

mansa e pacífica, é justa e não é violenta e nem clandestina, pois houve 

citação de todos os possíveis interessados e, o mais importante, a 

Requerida não se opõe ao pedido da Requerente, bem como resta 

demonstrado que os mesmo possuem a posse mansa e pacífica, 

realizando no imóvel benfeitoria, tendo suas divisas bem definidas e 

reconhecidas conforme rol de confinantes. A ocupação mansa e pacífica 

vem sendo exercida desde há mais de vinte anos, conforme 

documentações presentes nos autos. Assim, de acordo com o artigo 1243 

do CC, o tempo exigido (10 anos) para usucapir o imóvel deve ser 

acrescentado à sua posse a dos seus antecedentes, somando no caso 

em tela uma posse mansa, pacífica e contínua, contando até atualmente, 

resultando em mais de 15 (quinze) anos. Portanto, a prova documental 

revela como verdadeiros os fatos alegados pela Requerente. Desta feita, 

restando comprovados os requisitos exigidos pela legislação civil pátria 

para a caracterização da usucapião extraordinária, impõe-se a declaração 

da aquisição da propriedade do imóvel pela Requerente por meio de 

usucapião. DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, 

declarando o domínio do autor sobre o imóvel descrito na petição inicial, 

qual seja imóvel urbano Chácara n.º 24, localizada na Rua CH-1, com área 

de 83.647,80 m2, situado no núcleo urbano do município de Carlinda/MT, 

objeto da matrícula n.º 1.403, Livro 2-G, e, por conseguinte, julgo extinto o 

feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil. Diante do DEFERIMENTO da Justiça Gratuita em favor da 

Requerida ante a insolvência evidente da massa liquidanda, assim 

condeno a requerida ao pagamento de custas e ao pagamento de 

honorários em 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 

85, §§ 2º e 3º, do CPC, mas, SUSPENDO a exigibilidade da verba e das 

custas, pelo prazo de 05 anos na forma do art. 98, § 3º, do novo 

CPC/2015. Após o trânsito em julgado, EXPEÇA-SE mandado de averbação 

ao CRI local, fazendo-se acompanhar de: a) cópia da presente sentença 

(artigo 1.238 do Código Civil), fazendo-se acompanhar da certidão de 

trânsito em julgado da sentença; b) nome completo da parte autora, a 

nacionalidade, o estado civil, a profissão, os números do RG e do CPF, 

endereço. Se pessoa jurídica é indispensável constar a razão social, o 

número do CNPJ e o endereço da sede. Sendo a parte autora casada, 

informação e qualificação completa do cônjuge (o nome completo, a 

nacionalidade, o estado civil, a profissão, os números do RG e do CPF, 

endereço). Informação do regime de bens adotado, bem como se a 

celebração do casamento se deu antes ou após a vigência da Lei n. 

6.515/77. No caso do regime de bens adotado depender de pacto 

antenupcial, informar o número, a data e o local do registro do pacto; c) 

indicar o registro anterior (matrícula), qual seja: matrícula n. 1.403, livro 2G 

(conforme informando na inicial); d) Cópia autenticada das seguintes 

peças processuais: sentença/acórdão, memorial descritivo e planta do 

imóvel. Deixo de condenar a obrigação de recolhimento do ITBI, diante da 

não incidência do tributo em caso de aquisição originária de propriedade 

de imóvel. Ficando também afastado o dever de recolhimento de 

emolumentos. Caso não haja nos autos todos os documentos necessários 

para a expedição do referido mandando, INTIME-SE a parte autora para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, instrua os autos com os mesmo, sob 

pena de arquivamento do feito, servindo, em decorrência disso, a 

presente sentença meramente declaratória da aquisição da propriedade 

imóvel. Por fim, remetam-se os autos AO ARQUIVO com as baixas e 

anotações de estilo. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000524-83.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

M. F. D. C. (AUTOR(A))

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

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

I. I. N. D. S. S. (REU)

 

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

impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar o Procurador da 

parte AUTORA, para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se acerca 

do retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

requerendo o que de direito.

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO 

PROCEDIMENTO COMUM

Processo Número: 1000152-03.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTE LOPES DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

TATIANE ALVES SALLES DOS SANTOS OAB - MT23084/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAMES MATTHEW MERRILL (REQUERIDO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

 

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

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

parte REQUERENTE, para, no prazo de 15 dias, indicar o endereço 

atualizado do requerido, tendo em vista a correspondência devolvida pelos 

Correios, conforme documento vinculado ao presente expediente.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002499-72.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE APARECIDA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

TERCEIROS POSSUIDORES (REU)

EDIRLEI ARROTEIA DO NASCIMENTO (REU)

 

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

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação da parte autora, por 

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

manifestar-se acerca de interesse em produção de provas, justificando 

sua pertinência

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004767-02.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA MARIA 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)

 

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

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação da parte autora, por 

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

manifestar-se acerca de interesse em produção de provas, justificando 

sua pertinência.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004667-47.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ORZEAIS PEIXOTO (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)

 

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

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação da parte autora, por 

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

manifestar-se acerca de interesse em produção de provas, justificando 

sua pertinência.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003781-48.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

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

Advogado(s) Polo Ativo:
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GUSTAVO SUTILO MARTINS OAB - MT0013182A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

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

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação da parte autora, por 

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

manifestar-se acerca de interesse em produção de provas, justificando 

sua pertinência.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004013-60.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS ROSA DOS SANTOS (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)

 

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

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

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

contestação juntada neste feito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004839-86.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

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

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

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

contestação juntada neste feito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000063-09.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELMA MOREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

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

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

contestação juntada neste feito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004791-30.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

HELVINO REINOLDO TOMM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

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

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

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

contestação juntada neste feito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003870-71.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO FERREIRA DE MELO (AUTOR(A))

CLAUDEOMIR CORCINO DA ROCHA (AUTOR(A))

THIAGO BAMBIL AMARAL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE ALVES SALLES DOS SANTOS OAB - MT23084/O 

(ADVOGADO(A))

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

CARINA ANA DE OLIVEIRA OAB - MT27213-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))

 

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

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

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

contestação juntada neste feito.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1003130-50.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO DE MORAES RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELINE ALEXANDRE CHAGAS OAB - MT25364/O (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA REGINA GOMES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação da parte 

REQUERENTE, por meio dos seus advogados, para que junte aos autos 

certidão de casamento, no prazo de 15 dias, de forma a possibilitar o 

cumprimento integral da sentença (expedição de mandado de averbação).

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002133-67.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINI COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES DE PRODUTOS 

AGROPECUARIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO SOUZA PONCE OAB - MT9202-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. R. BATISTA MEDEIROS & CIA LTDA (EXECUTADO)

 

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

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

parte EXEQUENTE, para, no prazo de 15 (quinze) dias, indicar bens 

penhoráveis da executada certos e determinados, tendo em vista que 

NÃO foram encontrados valores de ativos financeiros, via BacenJud, 

existente em nome do executado, conforme expediente vinculado ao 

presente.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002651-57.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GVA INCORPORACOES LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CYNTIA DA SILVA LIMA GILARDE OAB - MT20996/O (ADVOGADO(A))

ADEMILCON DE ALMEIDA GILARDE OAB - MT7440-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GISELMA NASCIMENTO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

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

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

parte EXEQUENTE, para, no prazo de 15 (quinze) dias, indicar bens 

penhoráveis da executada certos e determinados, tendo em vista que 
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NÃO foram encontrados valores de ativos financeiros, via BacenJud, 

existente em nome do executado, conforme expediente vinculado ao 

presente.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001124-02.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

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

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

N. S. (REQUERIDO)

 

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

impulsiono estes autos com a finalidade de intimação do Procurador da 

parte REQUERENTE, para efetuar o recolhimento da diligência do oficial de 

justiça, visando o cumprimento do despacho/decisão, por intermédio da 

Central de Pagamentos de Diligências – CPD, através do portal do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), nos termos do 

Provimento n° 07/2017-CGJ, devendo a guia e o comprovante do 

recolhimento ser juntado aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002900-71.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVALDO DOS SANTOS SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1002900-71.2019.8.11.0007. AUTOR(A): EDIVALDO 

DOS SANTOS SOUSA REU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Trata-se 

de ação anulatória de débito fiscal c/c pedido de tutela de urgência 

proposta por Edivaldo dos Santos Sousa contra o Estado de Mato Grosso, 

ambos qualificados. A inicial veio instruída com diversos documentos. 

Entre um ato e outro, a parte autora pugnou pela desistência da demanda 

(Id. 25428004). Instado a se manifestar o requerido foi favorável à 

extinção do feito, contudo, requereu a condenação do requerente nas 

verbas sucumbenciais (Id. 29971708). Vieram os autos à minha 

conclusão. É o relatório do necessário. DECIDO. Sem maiores digressões, 

tendo em vista que a parte autora realizou o pedido de desistência e tendo 

a parte requerida concordado com o referido pedido a desistência é à 

medida que se impõe. Noutro giro, entendo que as verbas sucumbenciais 

são devidas pela parte requerente, eis que ela deu causa ao ajuizamento 

da ação e se não fosse em virtude da dívida debatida nos autos, que 

ocorreu por sua inadimplência a ação não existiria. Aliás, como 

fundamento do pedido de desistência, a parte autora informou que efetuou 

o pagamento da dívida, assim, por esta perspectiva, nota-se que a parte 

não só reconheceu a exigibilidade da dívida, como a quitou, o que 

configura que houve o reconhecimento por parte da autora em relação a 

validade do tributo. Assim, a extinção pela desistência diante do pedido da 

parte é à medida que se impõe, mas, a parte autora será condenada nas 

verbas sucumbenciais, com base no princípio da causalidade, pois ela deu 

causa ao ajuizamento da ação. Posto isto: DECLARO EXTINTO o feito, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil de 2015, diante da desistência por parte do requerente. 

CONDENO a parte autora ao pagamento das custas e despesas judiciais, 

bem como em honorários sucumbenciais, que FIXO no importe de 10% 

(dez por cento) do valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, § 2º 

do CPC. Com o trânsito em julgado devidamente CERTIFICADO, 

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

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000200-88.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LEOPOLDO ANTONIO NETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

 

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

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

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

contestação juntada neste feito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000296-06.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONICE DANZIGER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

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

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

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

contestação juntada neste feito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003561-50.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ VIEIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE ALVES SALLES DOS SANTOS OAB - MT23084/O 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

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

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

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

contestação juntada neste feito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000775-33.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO BALDASAN (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)

 

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

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

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

contestação juntada neste feito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003992-84.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEI DA ROCHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

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

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

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

contestação juntada neste feito.

Despacho Classe: CNJ-64 AÇÃO DE EXIGIR CONTAS

Processo Número: 1001238-38.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA MARCAL DOBRI (AUTOR(A))

E. D. F. (AUTOR)
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MARIA GONCALES DOBRI (AUTOR(A))

OTAVIO MARCAL DOBRI (AUTOR)

EMERSON DOBRI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RITA CAMPOS FILLES LOTFI OAB - MS11755 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (REU)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Processo: 1001238-38.2020.8.11.0007. 

AUTOR(A): MARIA GONCALES DOBRI, RAFAELA MARCAL DOBRI 

AUTOR: E. D. F., EMERSON DOBRI, OTAVIO MARCAL DOBRI REU: 

BRADESCO SEGUROS S/A Vistos. Trata-se de ação de cobrança de 

seguro de vida c/c danos morais ajuizada por Maria Gonçalves Sobri, 

Emerson Dobri por si e representando o menor Emerson Dobri Filho, 

Rafaela Marçal Dobri e Otávio Marçal Dobri em face de Bradesco Seguros 

S/A e Bradesco Vida e Previdência S/A, todos qualificados nos autos. 

Alega a parte autora que é pessoa pobre na acepção legal da palavra, 

não podendo arcar com o pagamento das taxas e custas processuais, 

pleiteando, assim, para que lhe sejam concedidos os benefícios da Justiça 

Gratuita. Pois bem. A meu ver, toda presunção legal permite prova 

contrária. Até porque, em se caracterizando abuso de direito no tocante 

ao requerimento de gratuidade de justiça, por certo essas circunstâncias 

atraem a incidência do artigo 7º do novo CPC, que esclarece ser 

assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de 

direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, ao ônus, aos 

deveres e à aplicação de sanções processuais. O Superior Tribunal de 

Justiça tem jurisprudência consolidada no sentido de que o juiz pode 

indeferir a benesse, de ofício, contanto que, antes de fazê-lo, propicie à 

parte autora a comprovação do preenchimento dos pressupostos legais. 

Ademais, noto que a qualificação do representante da parte autora não 

contemplou todos os requisitos exigidos pelo artigo 319, inciso II, do 

Código de Processo Civil, estando ausente sua profissão na qualificação 

inicial, sendo requisito da petição inicial, vejamos: “Art. 319. A petição 

inicial indicará: (...) II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência 

de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de 

Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço 

eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu;” Além disso, 

observo a necessidade de emendar a inicial para regularizar outras 

questões pendentes, razão pela qual DETERMINO: 1) INTIME-SE a 

requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos 

documentos idôneos que comprovem a hipossuficiência alegada 

(declarações de imposto de renda, extratos bancários, conta de energia, 

bem como de água dos últimos três meses), sob pena de indeferimento 

dos benefícios da justiça gratuita, a fim de comprovar sua situação de 

hipossuficiência; 2) No mesmo prazo, deverá a parte autora emendar a 

inicial a fim de retificar sua qualificação observando todos os requisitos do 

artigo 319, inciso II, do Código de Processo Civil, em especial a profissão 

de todos os autores; 3) Em igual prazo, também deve a requerente, 

emendar a exordial, regularizando sua representação processual, 

juntando aos autos instrumento procuratório público, eis que conforme a 

procuração de Id. 30170349, a autora Maria Gonçalves Dobri assina a 

rogo; 4) Deve ainda, juntar a cópia completa do documento de 

identificação de Maria Gonçalves Dobri. Rafaela Marçal Dobri e Emerson 

Dobri Filho; 5) Também deverá a parte autora juntar novamente todas as 

procurações de Id. 30169899, 30169904, 30173581 e 30169906, 

atentando-se às perfeitas condições de legibilidade dos documentos e que 

estes devem estar na posição correta, visto que inicialmente foram 

juntados de ponta cabeça; 6) Por último, a parte requerente deverá juntar 

a cópia do contrato do seguro de vida objeto da ação, visto que o 

documento de Id. 30170370, não é hábil para comprovar a relação jurídica 

havida entre as partes. CONSIGNE-SE que o presente despacho observa 

o disposto no art. 10 do CPC, e que em caso de descumprimento a inicial 

será indeferida. Decorrido o prazo, com ou sem a devida manifestação, 

CERTIFIQUE-SE, e façam os autos CONCLUSOS para deliberação. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001304-18.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SANTOS LUIZ VELOZO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Processo: 1001304-18.2020.8.11.0007. 

AUTOR(A): SANTOS LUIZ VELOZO REU: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. Vistos. Analisando detidamente os autos, 

vislumbro a necessidade de regularização da representação processual 

da parte autora, haja vista que o instrumento procuratório (Id. 30390716) 

trata-se de procuração particular, no entanto, como constam nos demais 

documentos juntados na inicial, a assinatura do autor é a rogo, logo, há 

necessidade de que sua procuração seja feita por instrumento público. 

Nesta senda, tem o TJMT seguido o seguinte entendimento: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL 

– PROCURAÇÃO POR INSTRUMENTO PÚBLICO POR SER O OUTORGANTE 

ANALFABETO (...) 2) A regularização da representação processual do 

agravante que, nos termos da decisão de fls. 09/10 – TJ, somente será 

possível mediante a lavratura de procuração por instrumento público em 

razão de ser o mesmo analfabeto, por ser condição de constituição e 

desenvolvimento válido do processo, caracteriza ato necessário à 

realização do seu direito, estando, portanto, abrangido pela assistência 

judiciária gratuita. (AI 10705/2015, DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/05/2015, 

Publicado no DJE 18/05/2015)”. Por essas razões, nos termos dos artigos 

320 e 321, ambos do CPC/2015: 1) INTIME-SE à parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emendar a exordial, regularizando sua 

representação processual, juntando aos autos instrumento procuratório 

público; 2) Após decorrido tal prazo, com ou sem a emenda, 

CERTIFIQUE-SE e façam os autos CONCLUSOS para deliberação. 

CONSIGNE-SE que o presente despacho observa o disposto no artigo 10, 

do CPC/2015, no caso de não cumprimento da referida determinação. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001323-24.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ALDETE NUNES DA ROCHA XAVIER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Processo: 1001323-24.2020.8.11.0007. 

AUTOR(A): ALDETE NUNES DA ROCHA XAVIER REU: BANCO PAN Vistos. 

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

residência, o endereço declinado é distinto àquele endereço fornecido ao 

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

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

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

regras de competência o foro competente seria o do domicílio do 

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

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

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

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

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

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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001328-46.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ALDETE NUNES DA ROCHA XAVIER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Magistrado(s):

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

FLORESTA DESPACHO Processo: 1001328-46.2020.8.11.0007. 

AUTOR(A): ALDETE NUNES DA ROCHA XAVIER REU: BANCO PAN Vistos. 

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

residência, o endereço declinado é distinto àquele endereço fornecido ao 

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

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

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

regras de competência o foro competente seria o do domicílio do 

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

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

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

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

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

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003387-12.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DERLI NUNES DE FARIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente, impulsiono o presente feito, com a 

finalidade de intimação das partes, por meio de seus procuradores, para, 

querendo, manifestarem-se sobre o laudo pericial juntado ao presente 

feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001247-97.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DORENIS ROSA DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

CELESTINO PEREIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1001247-97.2020.8.11.0007. REQUERENTE: 

DORENIS ROSA DE MOURA REQUERIDO: CELESTINO PEREIRA DOS 

SANTOS Vistos. Trata-se de ação de divórcio com pedido liminar proposta 

por Dorenis Rosa de Moura dos Santos contra Celestino Pereira dos 

Santos, ambos devidamente qualificados. Alega a autora que contraiu 

matrimônio em 14/01/2012, no entanto, houve o rompimento do 

relacionamento, sendo que não há possibilidade de reconciliação. Informou 

ainda que o casal não teve filhos, bem como não angariaram bens. A 

inicial veio acompanhada com diversos documentos. É o relatório do 

necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. RECEBO a inicial, com ressalva aos 

documentos de Id. 30207336, eis que são de pessoa estranha ao feito, 

assim, DETERMINO o desentranhamento de tais documentos, devendo a 

Secretaria da Vara proceder com o necessário. Processe-se o presente 

feito em segredo de justiça (CPC/2015, artigo 189, II). 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. Esclareço que o direito em 

tela é potestativo, logo, independe de contestação já que emana 

exclusivamente da vontade da parte autora dissolver o matrimônio, assim, 

inexiste a necessidade de dilação probatória, podendo o divórcio ser 

decretado de plano. Denota-se que a presente sentença não ofende ao 

princípio do contraditório, tendo em vista que, manter-se casado, é matéria 

apenas de direito e, quanto as demais questões, que porventura possa a 

Ré pretender se indispor, poderão ser objeto de debate continuado nos 

próprios autos, liberando portanto as partes para realização da felicidade 

afetiva. Ademais, com o advento da Emenda Constitucional n. 66/2010, 

que deu nova redação ao § 6º do art. 226 da Constituição Federal, houve 

a supressão da exigência de se observar o decurso do lapso temporal da 

separação de fato, restando unicamente à aplicação do direito, sendo 

desnecessária instrução probatória. Conquanto não tenha a autora 

carreado aos autos prova da inexistência de bens suscetíveis de partilha, 

certo também é que a prévia partilha dos bens não constitui requisito para 

a decretação do divórcio, conforme teor do art. 1.581 do Código Civil e da 

Súmula n. 197 do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual eventual 

discussão acerca da existência de bens a partilhar não tem o condão de 

impedir a decretação do divórcio. Nesse passo, vê-se que o objeto 

cognitivo do Divórcio Litigioso é extremante restrito, estando vedada a 

discussão de culpa ou qualquer descumprimento de obrigação conjugal, 

não sendo admissível que controvérsias outras, como a partilha de bens e 

os alimentos, se interponham como óbice para o reconhecimento da 

dissolução do vínculo matrimonial. Neste prumo, colhe-se a precisa lição 

de Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald1: “Seguindo a linha 

facilitadora do divórcio e lembrando do requisito único exigido pela Lei das 

Leis, não se pode deixar de perceber que o objeto cognitivo do divórcio 

litigioso é extremamente restrito, pois o acionado não mais poderá alegar a 

culpa ou o descumprimento de obrigações conjugais, em sua defesa de 

mérito, em razão da vedação de tais discussões. Não se admite, assim, 

que controvérsias outras sirvam de óbice ao reconhecimento da 

dissolução do vínculo matrimonial, perdendo-se o juiz no meio de 

discussões relacionadas, por exemplo, à fixação de alimentos ou à 

reparação de danos morais”. Na espécie, portanto, ausente qualquer 

controvérsia sobre o casamento e manifestando-se incisivamente a autora 

não haver qualquer possibilidade de reconciliação, sendo definitiva sua 

posição de divorciar-se da parte ré, preenchido está o requisito de que 

trata o art. 356, inc. II, do Código de Processo Civil, sendo patente o 

acolhimento do pedido antecipatório. Pois, não há interesse jurídico da 

parte contrária contestar à demanda. A atuação da parte requerida deve 

ser sempre no seu interesse jurídico e, quando este interesse inexiste, 

não se dá ensejo para contestação. O direito de defesa existe para evitar 

prejuízo. Todavia, quando inexistente prejuízo, não se vê razão para se 

falar em defesa. Neste caso a defesa é desnecessária. Não se deve 

praticar ato no processo desnecessariamente. Nenhum ato processual 

deve ser praticado sem finalidade Bem lembrou IHERING: “De qualquer 

forma, que o fim possa vincular ao ato, ou de que natureza venha a ser, 

sem finalidade, este ato é inconcebível. Agir simplesmente, e agir em 

virtude de um fim significam o mesmo; Uma ação destituída de finalidade é 

um absurdo tão grande quanto um efeito sem causa”. O que se falou em 

relação à ampla defesa ou o direito de defesa serve também para 

demonstrar que se não há prejuízo para a parte, não se há reclamar a 

ausência de contraditório. A parte não pode sofrer prejuízo sem que antes 

lhe seja proporcionado o contraditório. No entanto, se nenhum prejuízo 

trouxe a ausência de contraditório, não se há de reclamar desta ausência. 

Está previsto no artigo 282, § 2º do CPC, que não se deve proclamar 

nulidade e nem repetir o ato se o mérito puder ser julgado a favor da parte. 

Neste passo é que CAMIÑA MOREIRA já deixou assentado em brilhante 

lição, que não é imprescindível o contraditório para se ter julgamento de 

mérito e coisa julgada. Princípios basilares do processo como o 

contraditório, a ampla defesa e o devido procedimento legal, foram 

instituídos em benefício da parte para evitar que ela sofra prejuízo. Em 

outro ponto, o requerido não possui interesse na continuidade deste 

processo. Isto porque, que interesse poderia ter no prosseguimento, para 

contestar e postular o mesmo resultado? De outra forma, até mesmo para 

a ação precisa ter interesse (art. 17 do CPC). Assim, se a ação pode ser 

julgada a favor do requerido sem contestação, não há interesse jurídico 

em contestar. Pensar que o réu possa ter interesse em contestar somente 

para auferir verba sucumbencial, além de injurídico é também imoral. 

Especificamente, no caso dos autos, a Emenda Constitucional 66/2010, 

extirpou do ordenamento jurídico o debate sobre a culpa no rompimento do 

relacionamento matrimonial como causa para decretação do Divórcio, 

estabelecendo no entendimento da grande maioria dos doutrinadores 

nacionais como premissa a necessidade da realização da vida afetiva dos 

cônjuges, uma vez declarada a incapacidade de reestruturação da 

sociedade conjugal, podendo, inclusive, ser decretado o divórcio, com a 

resolução da partilha de bens posteriormente, a exemplo da Súmula nº 

197, do Superior Tribunal de Justiça. Assim, diante dos fundamentos 

acima adotados, CONCEDO A TUTELA ANTECIPATORIA do direito 

reclamado pela autora e, DECRETO O DIVÓRCIO DO CASAL Dorenis Rosa 
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de Moura dos Santos e Celestino Pereira dos Santos, e via de 

consequência, JULGO PROCEDENTE O FEITO, nos termos do art. 487, inc. 

I, do CPC/15. CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida para, querendo, 

pugnar o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Independemente do transcurso do prazo, EXPEÇA-SE imediatamente 

mandado ao Cartório de Registro Civil competente para averbação do 

Divórcio concedido, alterado o nome da requerente que utilizará o nome de 

solteira, qual seja, DORENIS ROSA DE MOURA, como forma de sua 

expressão de vontade. Sem condenação a honorários advocatícios e 

despesas e custas processuais. Não havendo outros requerimentos, 

remetam os autos ao arquivo, com as baixas e cautelas de praxe. 

Publique-se, observando-se as regras em relação a processos que 

correm em segredo de justiça. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001755-14.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (EMBARGADO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1001755-14.2018.8.11.0007. 

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO EMBARGADO: MUNICIPIO DE ALTA 

FLORESTA Vistos. Trata-se de embargos à execução opostos por Banco 

Bradesco S/A em razão da execução fiscal que lhe move o embargado 

Município de Alta Floresta/MT, todos qualificados nos autos, sendo que a 

execução foi devidamente garantida por deposito judicial. Aduziu 

preliminarmente o embargante a nulidade da Certidão de Dívida Ativa em 

instruí a demanda executiva por ausência de requisitos legais, uma vez 

que não constou em seu corpo a fundamentação jurídica que originou o 

crédito tributário. No mérito, argumentou a nulidade do crédito tributário em 

razão da suposta inexistência de defeito na prestação do serviço que 

originou a multa. Ainda, almejou que caso a CDA fosse declarada válida, 

aduziu ser exorbitante e desproporcional o valor da multa aplicada 

pugnando pelo conhecimento de sua ilegalidade ou ainda, a redução de 

seu valor. Com a inicial acompanhou os documentos ali anexados. 

Atestou-se sobre a tempestividade e garantia dos embargos (Id. 

13482416). Decisão sob o Id. 16723173, concedendo o efeito suspensivo 

com relação à execução referência e determinando a intimação da parte 

embargada. A parte embargada impugnou os embargos à execução 

conforme Id. 17330547, onde, em breve síntese, pugnou pelo julgamento 

de improcedência dos pedidos da parte embargante. Manifestação do 

embargante acerta da impugnação ofertada (Id. 17585683). Intimadas para 

especificarem as provas que pretendiam produzir, o embargante indicou 

não possuir interesse em novas provas (Id. 22901275), assim como a 

embargada (Id. 23133092). É o relato do necessário. Fundamento. Decido. 

Antes de tudo, cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento antecipado do mérito, nos termos do inciso I do 

artigo 355 do CPC/2015, não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade 

de dilação probatória: “Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, 

proferindo sentença com resolução de mérito, quando: I - não houver 

necessidade de produção de outras provas;” Inicialmente, observo que o 

embargante arguiu a preliminar de nulidade da certidão de dívida ativa por 

ausência de requisitos legais, o que passo a apreciar no presente 

momento. Em análise das CDAs que originaram a execução embargada, 

observo que está decorreu de multa aplicada pelo PROCON desta 

Comarca, constando expressamente a origem do crédito executado, 

vejamos: “CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA Nº 336/2018 Referência: MULTA 

PROCON - POR INFRAÇÃO AO ARTIGO 18, § 3° DO CÓDIGO DE 

PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR. (FA Nº 0116.001.089-6)” 

“CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA Nº 337/2018 Referência: MULTA PROCON - 

POR INFRAÇÃO AO ARTIGO 18, §3° DO CÓDIGO DE PROTEÇÃO E 

DEFESA DO CONSUMIDOR. (FA Nº 0116.001.344-6)” “CERTIDÃO DE 

DÍVIDA ATIVA Nº 338/2018 Referência: MULTA PROCON - POR 

INFRAÇÃO AO ARTIGO 18, §3° DO CÓDIGO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO 

CONSUMIDOR. (FA : 51.005.001.09-0003112)” Logo, resta demonstrado 

que a alegação da parte embargante de que a CDA é nula por não ter 

observado as exigências do artigo 202, inciso III, do CTN, não merece 

prosperar, visto que conforme exposto, de fato constou na referida 

certidão a fundamentação legal da infração que originou a multa aplicada. 

Diante disso, REJEITO a preliminar de nulidade da certidão de dívida ativa 

por ausência de requisitos legais suscitada pela parte embargante. 

Superada a questão, volto-me para a análise do mérito da demanda. DO 

MÉRITO Em análise as circunstância que envolvem o caso concreto, tenho 

que razão não assiste ao embargante. A tese do mérito da demanda 

exposta pela parte embargante é a mesma que a da preliminar, aduzindo 

ausência de referência ao dispositivo legal que gerou a multa, entretanto, 

como já exposto, tal alegação está equivocada uma vez que a CDA fez 

expressa remissão ao dispositivo legal infringido. A esse respeito, o 

Código Tributário Nacional estabelece quais são os requisitos do termo de 

inscrição de dívida ativa que devem constar na certidão, vejamos: “Art. 

202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade 

competente, indicará obrigatoriamente: I - o nome do devedor e, sendo 

caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio 

ou a residência de um e de outros; II - a quantia devida e a maneira de 

calcular os juros de mora acrescidos; III - a origem e natureza do crédito, 

mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado; IV - 

a data em que foi inscrita; V - sendo caso, o número do processo 

administrativo de que se originar o crédito. Parágrafo único. A certidão 

conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da 

inscrição.” No mesmo sentido, dispõe o artigo 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/80: 

“Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como 

tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com 

as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro 

para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos 

Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. (...) § 5º - O Termo de 

Inscrição de Dívida Ativa deverá conter: I - o nome do devedor, dos 

co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de 

um e de outros; II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a 

forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou 

contrato; III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da 

dívida; IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à 

atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo 

inicial para o cálculo; V - a data e o número da inscrição, no Registro de 

Dívida Ativa; e VI - o número do processo administrativo ou do auto de 

infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.” Com efeito, observo 

que consta na CDA todos os requisitos, inclusive a origem, a natureza e o 

fundamento legal da dívida, nos termos do artigo 202, do CTN, inexistindo 

nulidade na constituição do título e não impedindo que o devedor tenha 

ciência do que está sendo cobrado. Com relação a alegação de nulidade 

ou exorbitância da multa, ressalto que o PROCON é um órgão integrante do 

Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, criado pelo Decreto nº 

2.181/97, possuindo competência para lavrar auto de infração visando à 

proteção dos interesses dos consumidores. Com efeito, o referido Decreto 

estabelece no inciso X, do artigo 3º, C/C inciso III, do artigo 4º, que caberá 

ao PROCON, estadual ou municipal, no âmbito de sua competência, 

fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei n 8.078/90. 

Assim, evidente a competência do PROCON para fiscalização e sanção 

das instituições financeiras. No mais, registre-se que a atuação do 

Judiciário sobre as decisões administrativas do PROCON limita-se à sua 

legalidade ou não. Nesse mister, da leitura mais atenta aos dados e 

informações constantes da CDA levada à execução, bem como do 

processo administrativo, verificam-se presentes todos os elementos 

essenciais previstos em lei. Logo, diferentemente do que sustenta o 

embargante, consta dos autos informações acerca dos processos 

administrativos que tramitaram no PROCON Municipal sob o Nº 

0116.001.089-6, Nº 0116.001.344-6 e Nº 51.005.001.09-0003112, estando 

presentes na CDA, também, dados acerca da origem, natureza e 

fundamento legal referente à dívida, de modo que não há razões para 

justificar qualquer alegação de sua nulidade. Nesse sentido é o 

entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: 

“APELAÇÃO — EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL — PROGRAMA DE 

PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) — PROCESSO 

ADMINISTRATIVO — ILEGALIDADE — NÃO VERIFICAÇÃO — ANULAÇÃO 

— INADMISSIBILIDADE. MULTA — IMPOSIÇÃO — PROPORCIONALIDADE 

— OBSERVÂNCIA. Verificada a prática lesiva ao Código de Defesa do 

Consumidor, por meio de processo administrativo, observado o devido 

processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, a 

aplicação de multa está no âmbito do poder discricionário da 

Administração. Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva a multa aplicada 
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pelo órgão de defesa do consumidor quando atender fielmente ao disposto 

nos artigos 56, I, e 57, cabeça, do Código de Defesa do Consumidor.” 

Partindo dessas premissas, a improcedência da pretensão da parte 

embargante é a medida que se impõe. DISPOSITIVO Posto isso, JULGO 

IMPROCEDENTE os presentes embargos à execução, COM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, nos moldes do art. 487, inciso I, do CPC/15. Via de 

consequência, CONDENO a parte embargante ao pagamento do crédito 

tributário constante no processo de n° 1000841-47.2018.8.11.0007. 

CONDENO, ainda, a parte embargante ao pagamento de ao pagamento dos 

honorários advocatícios, o que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da condenação, nos termos do inciso I do § 3º do art. 85 do CPC. Após o 

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

mediante as baixas e cautelas de praxe, observando-se, no tocante a 

eventuais custas remanescentes, o que dispõe à CNGC-MT. Por fim, 

TRASLADE-SE cópia da presente sentença para os autos executivos de 

referência (Processo nº 1000841-47.2018.8.11.0007). Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1003068-44.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE ALVES PEREIRA (AUTOR(A))

FRANCISCO ANDRE DO PRADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

VERA LUCIA GRANDER (REU)

RENE KERBER - EPP (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO RODE OAB - MT0009447S (ADVOGADO(A))

ALINE LAMMEL KRUG OAB - MT14259-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1003068-44.2017.8.11.0007. 

AUTOR(A): FRANCISCO ANDRE DO PRADO, DAIANE ALVES PEREIRA 

REU: VERA LUCIA GRANDER, RENE KERBER - EPP Vistos. Trata-se de 

ação de reintegração de posse c/c perdas e danos com pedido liminar 

movida por Daiane Alves Pereira e Francisco Andre do Prado em face de 

Vera Lucia Grander e Rene Kerber - EPP, todos devidamente qualificados 

nos autos. Aduziu a parte autora que no mês de janeiro de 2015, os 

requeridos entraram em contato com os requerentes oferecendo uma 

proposta verbal para que estes abrissem um comércio de revenda de gás 

no Município de Carlinda/MT. Sustentou que em razão do acordo realizado 

entre as partes, os requeridos forneceriam o prédio comercial para 

funcionamento do comércio de gás e, em contrapartida, os autores seriam 

obrigados a adquirir os produtos dos requeridos para realizar sua 

comercialização. Indicou que com a entrega do prédio pela parte 

requerida, os autores constituíram a empresa D A PEREIRA REVENDA DE 

GAS – ME cuja sócia proprietária ficou estabelecida a requerente DAIANE 

ALVES PEREIRA, Informaram os autores terem investido a quantia de R$ 

20.000,00 (cinte mil reais) adquirindo produtos para o funcionamento do 

comércio (ex: escrivanias, armários, ar-condicionado, aparelhos 

eletrônicos, uma motocicleta, etc.), entretanto, informou que em janeiro de 

2017, o acordo realizado entre as partes foi rompido em razão dos 

requeridos terem enviando aos autores uma quantidade de produtos maior 

que a capacidade de venda mensal do comércio. Diante desses fatos, 

aduziu que os requeridos invadiram a empresa dos autores e se 

apropriaram do estoque de 100 (cem) botijões de gás tipo GLP 13 kg, 

assim como toda a mobília, acessórios e a motocicleta da empresa, 

configurando esbulho da posse e dos pertences dos autores. Entendendo 

presentes os requisitos, pugnaram pela expedição em caráter liminar de 

mandado de reintegração de posse em favor da empresa D A PEREIRA 

REVENDA DE GAS – ME, assim como de todos os bens móveis que a 

compuserem. Com a inicial acompanhou diversos documentos junto ao 

PJE. Por meio da decisão de Id. 10693744 foram deferidos os benefícios 

da justiça gratuita, assim como designada data para realização de 

audiência de justificação para análise do pedido liminar. Realizada a 

audiência de justificação (Id. 11118689), o pedido liminar foi postergado 

para após a defesa da parte requerida. Ao Id. 11565124, os requeridos 

contestaram a ação, ocasião em que suscitaram as preliminares de 

impugnação aos documentos juntados em audiência, assim como de 

ausência de requisitos para concessão da gratuidade de justiça, e, no 

mérito, pugnaram em síntese pela improcedência da demanda. Pela 

decisão de Id. 13371531, o pedido liminar pleiteado pela parte autora foi 

indeferido. A parte autora pugnou pela reconsideração da decisão que 

indeferiu o pedido liminar (Id. 13913243). Logo após o pedido acima 

indicado, a parte autora impugnou a contestação conforme Id. 3913379. 

Ao Id. 17012117, o pedido de reconsideração da decisão que indeferiu a 

liminar foi indeferido e determinado que as partes especificassem as 

provas que pretendiam produzir. Pela parte autora, foi pugnado pela 

realização de audiência instrutória para produção de prova testemunhal 

(Id. 18268682). Os requeridos pugnaram pela não realização de audiência 

instrutória e pelo julgamento antecipado do feito (Id. 18491009). Sobreveio 

decisão saneadora (Id. 19282382), onde acolheu a preliminar da parte 

requerida e determinou o desentranhamento dos documentos juntados na 

audiência de justificação. Também foi rejeitada a preliminar de ausência 

dos requisitos para concessão da justiça gratuita, e designada data para 

realização de audiência instrutória. Audiência de instrução foi realizada 

conforme ata de Id. 26711313. A parte autora apresentou seus memoriais 

finais (Id. 26711325), requerendo o julgamento de procedência dos 

pedidos inicias. Os memoriais da parte requerida foram apresentados 

oralmente conforme mídia audiovisual anexada nos autos. É o relato do 

necessário. Fundamento. Decido. Tendo sido o feito devidamente instruído 

e, não havendo nenhuma questão prejudicial pendente de análise, 

volto-me diretamente para a apreciação do mérito da demanda. Existindo 

pluralidade de pedidos realizados pela parte autora, estes serão 

analisados de forma individual e de acordo com as provas contidas nos 

autos. DO PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DA POSSE Inicialmente, importante 

tecer alguns comentários a respeito deste pedido nos autos. O pedido de 

reintegração de posse do imóvel em que estava instalada a empresa dos 

autores foi indeferido em caráter de tutela antecipada conforme decisão 

de Id. 13371531. Logo após, a parte autora mesmo não se valendo dos 

meios recursais adequados para o fim almejado, peticionou conforme Id. 

13913243, requerendo a reconsideração da decisão que indeferiu a 

antecipação de tutela sob o argumento de que a presente demanda não 

discutia a posse do imóvel, mas sim os bens móveis que supostamente 

eram dos autores, tendo os requerentes reiterado essa manifestação na 

oportunidade de seus memoriais de Id. 26711325. Ocorre que, a 

manifestação da parte autora está em contradição com seus pedidos 

realizados na petição inicial, vejamos a íntegra deles: “1. Seja expedido, 

sem oitiva do réu, mandado de liminar de reintegração de posse em favor 

dos autores para reintegrarem a posse da empresa D A PEREIRA 

REVENDA DE GAS-ME, bem como de todos os bens móveis que pertence 

a mesma;” “2. Seja condenado o réu, em sentença, à reintegração 

definitiva do imóvel ao autor, bem como a ressarci-lo do dano material e 

moral (perdas e danos) lucro cessante, no importe de R$ 416.163,01 

(quatrocentos e dezesseis mil cento e sessenta e três reais e um 

centavos), devidamente atualizado monetariamente;” Percebe-se que 

dentre outros, o pedido de mérito da parte autora consiste em “Seja 

condenado o réu, em sentença, à reintegração definitiva do imóvel ao 

autor”, logo, não há como sustentar que a decisão que indeferiu o pedido 

liminar de antecipação de tutela está equivocada, bem como tal pleito não é 

objeto de discussão nos autos, sob pena deste juízo descumprir a 

normativa do artigo 492, do Código de Processo Civil, que assim aduz: 

“Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, 

bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso 

do que lhe foi demandado.” Feito esse esclarecimento, volto-me para a 

análise do pedido de reintegração da posse do imóvel aos autores, 

conforme requerido na exordial. Em se tratando de pedido de manutenção 

ou reintegração de posse, incumbe ao autor comprovar os requisitos 

estampados no artigo 561, do CPC, in verbis: “Art. 561. Incumbe ao autor 

provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - 

a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora 

turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de 

reintegração.” No caso em apreço, a situação da posse dos autores foi 

em razão de um contrato verbal de comodato, onde os requeridos 

forneceram as instalações e os autores em contrapartida deveriam 

comercializar seus produtos, entretanto, por supostas dívidas dos autores 

com os requeridos, estes suspenderam também verbalmente o contrato e 

reivindicou a posse do imóvel com os seus pertences a fim de amortizar o 

suposto débito. Ocorre que, na situação sub judice não observo que os 

autores comprovaram os requisitos do inciso II, do artigo 561, do CPC, 
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estando ausente a comprovação da turbação ou esbulho praticado pelo 

réu, explico: A prova documental produzida nos autos, mais precisamente 

o boletim de ocorrência nº 2017.32038, encartado no Id. 10649090, narra 

o depoimento do autor Francisco com o seguinte teor: “(...) RELATA 

AINDA QUE A EMPRESA DE CARLINDA ESTÁ EM NOME DA SUA ESPOSA 

A SENHORA DAIANE ALVES PEREIRA E TEM O MESMO NOME FANTASIA 

DA EMPRESA DE ALTA FLORESTA (KERBER GAS) E O PRÉDIO PERTENCE 

A SENHORA VERA LÚCIA GRANDER, TUDO ISSO É RESULTADO DA 

PARCERIA ENTE AS PARTES. POR FIM, INFOMRA QUE PARA EVITAR UMA 

BRIGA RESOLVEU SAIR PARA PROCURAR SEU DIREITO NA JUSTIÇA 

(SIC)” Ainda sobre isso, com relação a prova testemunhal, o Sr. 

Sandraque Gelio, quando inquirida relatou não saber o motivo pelo qual os 

autores deixaram de trabalhar na empresa de gás, conforme oitiva 

constante nos autos. Também não foi o suficiente para a comprovação da 

turbação ou esbulho praticado pelo réu os depoimentos das testemunhas 

Nivaldo de Oliveira, que relatou que não presenciou a situação que 

envolvia o esbulho da posse, apenas tomando ciência posteriormente pela 

narrativa do autor, bem como o testemunho de Lourivaldo de Araújo que 

narrou desconhecer o motivo pelo qual os requerentes deixaram a 

empresa. Logo, durante a instrução probatória a parte autora não logrou 

êxito em comprovar que houve esbulho ou turbação da posse por parte 

dos requeridos, ônus que lhe incumbia ante o teor do inciso I, do artigo 

373, do CPC, in verbis: “Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, 

quanto ao fato constitutivo de seu direito;” Nesse sentido é a 

jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: 

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE 

– AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA REINTEGRAÇÃO - 

POSSE ANTERIOR NÃO DEMONSTRADA – PLEITO AUTORAL JULGADO 

IMPROCEDENTE – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA QUE CABE AO AUTOR - 

SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO DO AUTOR 

DESPROVIDO E RECURSO DOS REQUERIDOS PROVIDO. Para obter a 

proteção possessória, incumbe ao autor provar a sua posse, a turbação 

ou esbulho praticado pela parte adversa e a sua data, bem como a 

continuação da posse na ação de manutenção e a sua perda na ação de 

reintegração. Inexistindo prova da posse anterior não há como conceder a 

reintegração de posse. Julgada improcedente o pleito a reintegração de 

posse cabe ao autor o ônus da sucumbência. (N.U 

0027256-26.2011.8.11.0041, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 

22/01/2019)” Diante disso, por não comprovar todos os requisitos do 

artigo 561, do CPC, e, havendo contradição entre os pedidos da petição 

inicial e as petições subsequentes, entendo que a IMPROCEDÊNCIA do 

pedido de reintegração da posse do imóvel descrito no item “2”, dos 

pedidos da petição inicial é a medida que se impõe. DO PEDIDO DE 

CONDENAÇÃO DOS REQUERIDOS EM PERDAS E DANOS Requer a parte 

autora a condenação dos requeridos na indenização por perdas e danos 

referente às despesas na aquisição de 100 (cem) botijões de gás objeto 

da NFE nº 000.008.258, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), as 

despesas com a instalação e publicidade da empresa na quantia de R$ 

80.000,00 (oitenta mil reais), contas e duplicatas que tinham para receber 

na monta de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), e o valor de R$ 35.000,00 

(trinta e cinco mil reais) referente aos alugueis do imóvel e utensílios da 

empresa, totalizando o valor de R$ 155.603,01 (cento e cinquenta e cinco 

mil seiscentos e três reais e um centavo). Percebe-se que embora o 

pedido de tutela antecipada estampado na inicial seja de reintegração da 

posse da empresa e de seus bens móveis, o pedido de mérito deixa 

expressamente claro que a pretensão da demanda é a reintegração do 

imóvel e o ressarcimento dos danos materiais, morais e lucros cessantes 

supostamente sofridos, vejamos: “2. Seja condenado o réu, em sentença, 

à reintegração definitiva do imóvel ao autor, bem como a ressarci-lo do 

dano material e moral (perdas e danos) lucro cessante, no importe de R$ 

416.163,01 (quatrocentos e dezesseis mil cento e sessenta e três reais e 

um centavos), devidamente atualizado monetariamente;” Logo, como já foi 

apreciado o pedido de reintegração de posse, sendo indicado que tal pleito 

não merece proceder, resta neste momento analisar apenas o pedido de 

RESSARCIMENTO por perdas e danos e INDENIZAÇÃO por danos morais, 

na forma como pleiteada na exordial. Com relação a estes pedidos, a 

prova testemunhal produzida não foi hábil em contribuir em nada para a 

elucidação dos fatos, razão pela qual eles serão julgados apenas com 

base nos fatos e provas documentais constantes nos autos. Com relação 

ao pedido de ressarcimento por perdas e danos, a incumbência de provar 

sua ocorrência é da parte autora na forma do inciso I, do artigo 373, do 

CPC, in verbis: “Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao 

fato constitutivo de seu direito;” Pois bem, tendo em vista que a relação 

jurídica realizada pelas partes se deu na forma de comodato, sem que 

fosse regularizada documentalmente, mas apenas verbalmente, a 

comprovação dos eventuais danos fica a mercê apenas da prova 

documental das despesas que estão juntadas nos autos. Assim, não 

observo nos autos em nenhum momento que ficou convencionado entre 

as partes um prazo para sua validade, logo, tal contrato deverá ser 

analisado sob a luz do artigo 581, do Código Civil, que assim disciplina: 

“Art. 581. Se o comodato não tiver prazo convencional, presumir-se-lhe-á 

o necessário para o uso concedido; não podendo o comodante, salvo 

necessidade imprevista e urgente, reconhecida pelo juiz, suspender o uso 

e gozo da coisa emprestada, antes de findo o prazo convencional, ou o 

que se determine pelo uso outorgado.” Com base na norma mencionada, 

uma vez que não houve prazo estabelecido este será presumido até o 

necessário para o uso concedido, sendo que o comodante apenas pode 

suspender o gozo mediante necessidade imprevista e urgente, e 

reconhecida pelo juiz, o que não foi o caso. Logo, como o início da 

empresa se deu em 05/2015 e a parte requerida suspendeu o comodato 

em 16/01/2017, sem que houvesse medida urgente e imprevista, mas 

apenas por divergência comercial, entendo que a parte demandada 

suspendeu o gozo antes do prazo presumido necessário para o uso, 

razão pela qual entendo que deverá ressarcir aos autores com suas 

despesas na instalação e manutenção da empresa observando a quantia 

que ficou comprovada nos autos, a título de perdas e danos. Diante disso, 

observando os documentos que instruem os autos, entendendo que 

restou comprovado apenas algumas das despesas relatadas pelos 

requerentes, motivo pelo qual deverá a parte requerida ressarcir os autos 

sobre: 1 - Não deverá ressarcir as despesas alegadas em relação a: a) 

alvará de funcionamento (Id. 10649084); b) alvará de prevenção contra 

incêndio e pânico; c) implantação de software (Id. 10649147); d) 

honorários contábeis (Id. 10649166). Por não ter sido COMPROVADO 

mediante o comprovante de pagamento ou qualquer outro documento o 

gasto efetivo com tais despesas. 1.1 - Com relação a nota fiscal do ar 

condicionado (Id. 10649170), também não deverá ser ressarcido, pois não 

ficou comprovado que sua destinação foi para a empresa, sendo que, a 

referida nota também indica a aquisição de uma cama e um colchão, 

produtos que não demonstram serem destinados ao comércio de gás. 2 – 

Deverá ressarcir as despesas em relação a: a) Serviços de Informática no 

valor de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais) – Id. 10649103; b) 

débito com a empresa Cielo no valor de R$ 362,00 (trezentos e sessenta e 

dois reais) – Id. 10649127; c) despesa com a previdência social no valor 

de R$ 96,80 (noventa e seis reais e oitenta centavos) – Id. 10649162; 

recibo de divulgação no valor de R$ 100,00 (cem reais) – Id. 10649176. 

Por estarem devidamente comprovados nos autos seus gastos, 

totalizando a quantia de R$ 1.208,80 (mil duzentos e oito reais e oitenta 

centavos) referente ao ressarcimento por perdas e danos materiais. 

Superado esse ponto, volto-me para a análise do pedido de ressarcimento 

das contas e duplicatas que supostamente possuíam para receber, que 

segundo a parte autora, perfazia a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil 

reais). Observo que o controle contábil da comercialização dos produtos 

da empresa se dava por anotações a punho em folha de papel conforme 

várias paginas juntadas na petição inicial pelos documentos de Id. 

10649270. Ocorre que, além das referidas anotações, não há 

comprovação por promissórias, duplicatas, ou qualquer outro documento 

que comprove os créditos apontados com o ciente do consumidor, tudo o 

que existe nos autos são anotações unilaterais de suposta movimentação 

de compra e venda diária, razão pela qual o pedido de ressarcimento das 

contas e duplicatas deve ser indeferido por ausência de provas 

constitutivas dos créditos. Por sua vez, com relação ao pedido de 

ressarcimento pela quantia paga na aquisição de 100 (cem) botijões de 

gás objeto da NFE nº 000.008.258, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) 

juntada no Id. 10649325 – Pág.18, entendo que também deve ser 

indeferido, explico. A referida nota fiscal aponta como data de emissão o 

dia 07/12/2016, não sendo assinado no “canhoto” da nota o dia do 

recebimento, razão pela qual será considerada como a data de 

recebimento dos produtos a mesma da emissão, referente a quantia dos 

100 (cem) botijões. Por sua vez, a empresa foi reivindicada pelos 

requeridos em 16/01/2017, ocorre que, conforme relatórios de compra e 

venda juntados pela parte autora, esta demonstrou que entre a data do 

recebimento dos botijões e sua saída da empresa, foram vendidos mais 

botijões do que adquiridos, razão pela qual não deverá o requerido 
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ressarcir a autora, sob pena de ocorrer em enriquecimento ilícito por parte 

dos requerentes. Observo pelo controle de compra e venda juntados no 

Id. 10649270 – Pág. 7/19, que foram vendidos a partir do recebimento dos 

produtos da NFE nº 000.008.258, a seguinte quantidade de botijões: Dia 

07/12/2016 – 05 (cinco) botijões – Id. 10649270; Dia 08/12/2016 – 03 (três) 

botijões – Id. 10649270; Dia 09/12/2016 – 07 (sete) botijões – Id. 

10649270; Dia 10/12/2016 – 04 (quatro) botijões – Id. 10649270; Dia 

11/12/2016 – 09 (nove) botijões – Id. 10649270; Dia 12/12/2016 – 12 

(doze) botijões – Id. 10649270; Dia 13/12/2016 – 05 (cinco) botijões – Id. 

10649270; Dia 14/12/2016 – 05 (cinco) botijões – Id. 10649270; Dia 

15/12/2016 – 06 (seis) botijões – Id. 10649270; Dia 16/12/2016 – 06 (seis) 

botijões – Id. 10649270; Dia 17/12/2016 – 09 (nove) botijões – Id. 

10649270; Dia 18/12/2016 – 09 (nove) botijões – Id. 10649270; Dia 

19/12/2016 – 07 (sete) botijões – Id. 10649270; Dia 20/12/2016 – 11 (onze) 

botijões – Id. 10649270; Dia 21/12/2016 – 13 (treze) botijões – Id. 

10649270; Dia 22/12/2016 – 07 (sete) botijões – Id. 10649270; Dia 

23/12/2016 – 10 (dez) botijões – Id. 10649270; Dia 24/12/2016 – 09 (nove) 

botijões – Id. 10649270; Dia 26/12/2016 – 08 (oito) botijões – Id. 10649270; 

Dia 27/12/2016 – 06 (seis) botijões – Id. 10649270; Dia 28/12/2016 – 02 

(dois) botijões – Id. 10649270; Dia 29/12/2016 – 03 (três) botijões – Id. 

10649270; Dia 30/12/2016 – 02 (dois) botijões – Id. 10649270; Dia 

31/12/2016 – 10 (dez) botijões – Id. 10649270; Dia 01/01/2017 – 02 (dois) 

botijões – Id. 10649270; Dia 02/01/2017 – 02 (dois) botijões – Id. 10649270; 

Dia 03/01/2017 – 04 (quatro) botijões – Id. 10649270; Dia 04/01/2017 – 04 

(quatro) botijões – Id. 10649270; Dia 05/01/2017 – 12 (doze) botijões – Id. 

10649270; Dia 06/01/2017 – 10 (dez) botijões – Id. 10649270; Dia 

07/01/2017 – 05 (cinco) botijões – Id. 10649270; Dia 09/01/2017 – 04 

(quatro) botijões – Id. 10649270; Dia 10/01/2017 – 04 (quatro) botijões – Id. 

10649270; Dia 11/01/2017 – 09 (nove) botijões – Id. 10649270; Dia 

12/01/2017 – 10 (dez) botijões – Id. 10649270; Dia 15/01/2017 – 06 (seis) 

botijões – Id. 10649270; Assim, observo que a quantia de botijões 

comercializados no período indicado foi de 240 (duzentos e quarenta). 

Ressalvo que tenho ciência de possíveis imprecisões nos números 

apontados em relação à análise das informações juntadas nos autos, 

entretanto, tal erro não é o suficiente para afastar a evidência de que 

entre a data do recebimento dos 100 (cem) botijões de gás objeto da NFE 

nº 000.008.258 e a data da saída da empresa (16/01/2017), foram 

vendidos uma quantia muito superior ao número de produtos recebidos, 

razão pela qual não há nenhum dano material evidenciado em relação ao 

estoque de botijões. Por fim, passo à análise do último pedido a título de 

ressarcimento por perdas e danos, que diz respeito a devolução da 

quantia de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) referente ao aluguel dos 

bens móveis da empresa desde a data em que os autores saíram da 

posse do imóvel. Aqui, dá análise dos autos, mais uma vez não ficou 

comprovado durante a instrução processual a integralidade dos referidos 

utensílios e bens móveis da empresa, sendo que a parte autora indicou na 

inicial estes sendo como “escrivanias, armários, ar condicionado, 

impressoras, aparelhos telefônicos e móveis, softwares, contas a 

receber de clientes (...) e uma motocicleta para entrega dos produtos” – Id. 

10649077 – Pág. 3. Com relação ao pedido de ressarcimento em razão da 

despesa com softwares este já foi deliberado nesta decisão, assim como 

o do ar condicionado, que não ficou comprovado que sua aquisição foi 

para a empresa, uma vez que na nota fiscal de sua aquisição estão 

incluídos produtos para uso doméstico como por exemplos cama e 

colchão. Com relação ao restante dos bens indicados, com exceção da 

motocicleta, não há nos autos nenhum documento que comprove a 

aquisição destes, assim como não há prova da real quantidade ou se 

realmente existiam como alegado, sendo que, tanto a prova documental 

quanto testemunhal não conseguiu indicar a existência deles. Não 

obstante, existe nos autos documento comprovando que o autor 

Francisco possuía uma motocicleta modelo fator ano 08/09, de cor azul, 

descrição que combina com a indicada pelas testemunhas quando 

relataram o meio de transporte pelo qual os requerentes entregavam seus 

produtos, logo, há prova suficiente para corroborar que os requeridos se 

apossaram a utilizaram arbitrariamente. Isso porque, embora a parte 

demandada tenha aduzido em sua contestação de que o referido veículo 

foi dado como parte de um acerto realizado entre as partes para abater 

em uma dívida existente entre os autores com os requeridos, ela não 

conseguiu comprovar tal sustentação nos autos por nenhum meio de 

prova produzido, apenas deixando no campo dos argumentos de sua 

defesa. Essa incumbência caberia ao requerido provar na forma do inciso 

II, do artigo 373, do CPC, vejamos: “Art. 373. O ônus da prova incumbe: 

(...) II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito do autor.” Assim, como a parte requerida se 

desincumbiu de comprovar a sustentação de que os autores deram a 

motocicleta como amortecimento de dívida, entendo que estes deverão 

restituí-la aos requerentes, acrescido de um pagamento pelo período em 

que estivera sob sua posse, e a quitação dos encargos advindos da 

motocicleta. Diante desses argumentos, resta apenas estipular o valor que 

deverá ser restituído para a parte autora a título de aluguel da motocicleta. 

Pois bem, em consulta a tabela FIPE, constatei que em janeiro de 2017 

(período em que a moto passou para a posse dos requeridos), o valor 

comercial do veículo era R$ 3.436,00 (três mil quatrocentos e trinta e seis 

reais), diante disso, em razão de a moto ser utilizada comercialmente, 

entendo prudente arbitrar como quantia mensal dos alugueis o valor da 

moto dividido pelo número de meses do ano (12), do qual chegamos a 

quantia de R$ 286,33 (duzentos e oitenta e seis reais e trinta e três 

centavos), que deverá ser pago entre o mês do esbulho da posse (janeiro 

de 2017) e o mês da prolação desta sentença (março de 2020). Assim, 

por conta matemática de multiplicação básica, chego ao valor que deverá 

ser indenizado a título de perdas e danos por aluguel da motocicleta 

indicada na inicial, referente ao período de posse de 39 (trinta e nove 

meses) multiplicado pelo valor da mensalidade de R$ 286,33 (duzentos e 

oitenta e seis reais e trinta e três centavos), que resultara no importe de 

R$ 11.166,87 (onze mil cento e sessenta e seis reais e oitenta e sete 

centavos). Isso, acrescido de todos os vencimentos referente ao IPVA, 

Licenciamento e DPVAT na motocicleta que se venceram entre os 

períodos de Janeiro de 2017 a março de 2020. DO PEDIDO DE 

INDENIZAÇÃO EM DANOS MORAIS Como já foi explanado anteriormente, o 

contrato de comodato verbal celebrado entre as partes não convencionou 

prazo para sua duração, razão pela qual o negócio jurídico deverá ser 

analisado sob a luz do artigo 581, do Código Civil, que determina: “Art. 581. 

Se o comodato não tiver prazo convencional, presumir-se-lhe-á o 

necessário para o uso concedido; não podendo o comodante, salvo 

necessidade imprevista e urgente, reconhecida pelo juiz, suspender o uso 

e gozo da coisa emprestada, antes de findo o prazo convencional, ou o 

que se determine pelo uso outorgado.” Verifica-se que a conduta dos 

requeridos de interromper o comodato não se deu em razão das hipóteses 

previstas na normativa apontada, qual seja, a necessidade imprevista e 

urgente reconhecida pelo juiz, mas sim por desacordos comerciais onde 

retiraram os autores do imóvel em que estava instalada a empresa dos 

requerentes, valendo-se de seu próprio juízo para tanto, sem provocar o 

meio judicial adequado. Diante disso, tendo em vista que não foi 

convencionado prazo, este deveria ser presumido para a pretensão do 

uso da coisa, de forma que diminuísse as chances de prejuízos entre as 

partes, o que não ocorreu, visto que os autores tiveram que sair do imóvel 

enquanto ainda exercia suas atividades comerciais. Por isso, entendo que 

tal prejuízo é mais do que um simples aborrecimento e, em razão da 

natureza da conduta dos requeridos e, da sua necessidade pela parte 

autora, restou-se configurado dano moral passível de indenização. Nesse 

ponto, mister se faz abrir um tópico atinente aos critérios para se aferir o 

quantum indenizatório a título de danos morais a ser arbitrado à parte 

requerente. A indenização por dano moral, como já visto, objetiva 

compensar a mácula sofrida e tem caráter de sanção ao causador do 

dano, devendo ser levada em consideração, principalmente, a situação 

financeira do ofensor, de modo que a indenização sirva para desestimular 

a prática do ato danoso. De nada adianta, portanto, da indenização em 

patamar exorbitante, ou, de outra forma, em valor irrisório, ato que, longe 

de punir, representa verdadeiro prêmio ao causador do dano. Assim, 

deverá a parte demandada arcar com os danos decorrentes de seus atos, 

pagando indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil 

reais) à parte autora, quantia que entendo compatível com os transtornos 

a ela causados. Realmente, trata-se de matéria polêmica e por vezes 

dificílima de enfrentar, de sorte que a doutrina e a jurisprudência ainda não 

construíram critérios objetivos e seguros para tanto. Porém, vale ressaltar 

que o objetivo da indenização por danos morais não é o enriquecimento e 

tampouco o empobrecimento, tendo, sim, conforme posicionamento do 

STJ, “dupla função reparatória e penalizante”. (STJ 33/513 - Resp. 3 

220-RJ - registro 904 792, trecho do voto do relator Ministro CLÁUDIO 

SANTOS). DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES Pugna 

a parte autora pela condenação dos requerido no pagamento de 

indenização por lucros cessantes, ocasionados deste que os 

demandados assumiram a empresa (janeiro de 2017), argumentando que a 

comercialização média mensal de botijões de gás era de 448, que eram 
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adquiridos por 60,00 (sessenta reais), e vendidos por R$ 107,00 (cento e 

sete reais), valor que até a data da propositura da ação se data em R$ 

210.560,00 (duzentos e dez mil quinhentos e sessenta reais). Para 

caracterizar a incidência de lucros cessantes, os autores deveriam como 

já explanado em outros tópicos, comprovar suas alegações durante a 

instrução probatória a teor do inciso I, do artigo 373, do CPC, in verbis: 

“Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato 

constitutivo de seu direito;” Pois bem, não há provas das sustentações da 

parte autora para auferir a real condição dos lucros que deixou de auferir, 

o que existe nos autos, são anotações à caneta, unilaterais que 

supostamente indicam a data, a quantia e o preço dos produtos que 

vendia por dia, conforme se verifica no Id. 10649265. Ocorre que, fora 

essas anotações, parte não juntou nenhum documento que possa servir 

de parâmetro par comprovar a quantidade de gás que vendia por mês, 

seja pelas notas fiscais das vendas, cupons fiscais, canhoto de recibo, 

nota promissórias, ou qualquer outro tipo de prova que comprove que as 

vendas se realizaram, querendo os autores que este juízo creia nas 

alegações apenas com anotações realizadas de forma unilateralmente se 

a assinatura do vendedor ou comprador. Sem que exista nenhum elemento 

que faça comprovar na validade e realidade jurídicas das informações 

anotadas. Ainda, mesmo que fosse possível crer nas anotações como 

prova de venda dos produtos, o que não é o caso, a parte autora indicou 

como valor médio de venda a quantia de R$ 107,00 (cento e sete reais), 

por botijão, entretanto, de uma simples leitura das informações juntadas, é 

possível constar que ficou consignado como valor médio por botijão a 

monta de R$ 85,00 (oitenta e cinco reais), levando ao convencimento de 

uma contradição entre as alegações e os documentos juntados pela 

própria parte autora, o que poderia até mesmo ser considerado como 

má-fé. Por essas razões, não constato nos autos que há provas hábeis 

para auferir os lucros dos autores nos meses anteriores ao do sinistro, o 

que prejudica a constatação de ocorrência de lucros cessantes, motivo 

pelo qual tal pedido deve ser INDEFERIDO. DISPOSITIVO Ante o exposto, e 

por tudo que dos autos consta, nos termos do art. 490 do CPC/2015, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da parte requerente, razão 

porque: 1) CONDENO a parte requerida na obrigação de restituir a posse 

da motocicleta objeto do CRV de Id. 10649156, à parte autora, livre de 

qualquer pendência relacionada aos vencimentos de IPVA, Licenciamento, 

DPVAT ou multas que se venceram ou foram constituídas entre Janeiro de 

2017 a Março de 2020. Consignado que eventuais valores devidos antes e 

depois ao prazo estipulado deverão ser arcados pela parte autora; 2) 

CONDENO os requeridos no dever de restituir aos requerentes em R$ 

1.208,80 (mil duzentos e oito reais e oitenta centavos) referente ao 

ressarcimento por perdas e danos materiais, bem como acrescido em R$ 

11.166,87 (onze mil cento e sessenta e seis reais e oitenta e sete 

centavos) em razão do período em que ficou com a motocicleta (alugueis). 

Assim como CONDENO os requeridos no pagamento de R$ 10.000,00 

(cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, fixando desde 

já, juros de mora legais em 1% (um por cento) ao mês nos termos do art. 

art. 406 do CC/2002, c/c o § 1º do art. 161 do CTN, cuja incidência deverá 

ser feita a partir do evento danoso (16/01/2017), bem como a correção 

monetária a partir da prolação da sentença, conforme preconizado pelo 

verbete 362 da Súmula do STJ; 3) JULGO IMPROCEDENTE os demais 

pedidos da inicial (reintegração de posse, perdas e danos pelos botijões 

adquiridos, perdas e danos em razão das contas que tinha para receber e 

o pedido de condenação dos requeridos em lucros cessantes). Diante da 

sucumbência recíproca, CONDENO ambas às partes ao pagamento das 

despesas e custas processuais e ao pagamento de honorários 

advocatícios à proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, que 

diante do lapso de tempo decorrido até aqui, pelo esmero no trabalho, na 

combatividade de cada patrono, FIXO em 10% (dez por cento) sob o do 

provento econômico obtido (item “2”) (artigo 85, § 2º, e caput do art. 86, 

c/c art. 87, § 2º, todos do CPC). Em consequência, DECLARO EXTINTO o 

feito COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do inciso I do art. 487 do 

CPC/2015. Com o trânsito em julgado, providencie o arquivamento do feito 

mediante as baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004252-64.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY RODRIGUES ARANTES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE ALVES SALLES DOS SANTOS OAB - MT23084/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOLANGE CAVALHER CHIANESI (EXECUTADO)

SERGIO CHIANESI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO MARCATTO CIRINO OAB - MT0007835S-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1004252-64.2019.8.11.0007. 

EXEQUENTE: WESLEY RODRIGUES ARANTES EXECUTADO: SERGIO 

CHIANESI, SOLANGE CAVALHER CHIANESI Vistos. Trata-se de ação de 

execução de título extrajudicial ajuizada por Wesley Rodrigues Arantes em 

face de Sergio Chianesi e Solange Cavalher Chianesi, todos devidamente 

qualificados nos autos. Com a inicial acompanhou os documentos 

anexados no PJE. Antes do recebimento da execução a parte executada 

apresentou exceção de pré-executividade alegando a ausência de 

exigibilidade do título que embasa a execução, motivo pelo qual almeja a 

extinção da execução com a condenação do exequente na condenação 

no ônus sucumbencial (Id. 24616372). A inicial foi recebida pela decisão 

de Id. 24704571, onde determinou a citação da parte executada. Os 

executados indicaram que o feito deveria ser chamado à ordem a fim de 

analisar a exceção apresentada (Id. 24616375). No Id. 25244807, os 

exequentes indicaram que realizaram a averbação premonitória em 

veículos do executado. Adiante, houve reposta à exceção de 

pré-executividade pela parte exequente, onde suscitou a preliminar de 

necessidade de dilação probatória e, pugnou pela rejeição da exceção (Id. 

25470303). Posteriormente foi informado a oposição de embargos à 

execução em processo que tramita por referência à este, onde há 

discussão acerca do bem dado em garantia da execução. É o relato do 

necessário. Fundamento. Decido. Exceção de pré-executividade é um 

meio de defesa que se pode valer o executado, dentro do próprio 

processo de execução, na qual é possível alegar qualquer matéria de 

ordem pública ligada à admissibilidade da execução e que poderia ser 

conhecida de ofício pelo Juízo. Em que pese o recebimento da inicial, tendo 

a parte excipiente arguido quesito de admissibilidade do título, resta ao 

Juízo apreciar seus argumentos. Ressalve-se que a questão aqui 

levantada tem total condições de ser analisada, uma vez que o conjunto 

probatório é satisfatório. Assim, considerando que a arguição de 

inexigibilidade do título possui o condão de extinguir a demanda por falta 

de condições da ação, passo ao seu exame. No caso concreto, a parte 

executada utiliza-se do art. 485, inciso IV, do CPC, por ter como tese a 

nulidade da demanda executiva, diante de suposta inexigibilidade do 

crédito exequendo, já que a não houve o integral cumprimento do contrato 

de serviços advocatícios que originou o ajuizamento desta demanda, o 

que impediria a parte excepta de ajuizar contra a excipiente a execução 

de título extrajudicial. Embora a parte excepta argumenta que a 

exigibilidade do crédito pois o acordo fim do contrato de serviços 

advocatícios se realizou não por sua vontade e que não foram 

observados as diligências realizadas para a efetivação do fim ao qual foi 

contratado, observo que a via escolhida não foi a correta. Observo que a 

parte excepta foi contratada em 10/10/2018 como advogado para 

promover todas as medidas necessárias a fim da resolução do contrato 

de compra e venda de posse de imóvel rural indicado na inicial. No 

contrato de serviços advocatícios ficou consignado que os executados 

pagariam ao embargado a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), 

divididas em 03 (três) prestações e, no momento quem que fosse 

resolvida a resolução do contrato, seja pela via judicial ou administrativa, o 

embargado teria direito a 5% do valor do negócio jurídico, acrescido da 

multa contratual prevista na cláusula 2ª, de uma monta de R$ 850.000,00 

(oitocentos e cinquenta mil reais). A parte excepta alega de que realizou 

todas as medidas possíveis para a concretização da resolução contratual, 

juntando nos autos “prints” de conversas, e o esboço de um distrato a fim 

de comprovar tal alegação. A justificativa da parte excipiente para 

rescindir o contrato de serviços advocatícios foi que razão de ter passado 

mais de 09 (nove) meses sem que fosse efetivado o distrato almejado, os 

executados notificaram o embargado revogando os poderes outorgados, 

mantendo o pagamento da quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) 

acordada como forma inicial de pagamento. Pois bem, muito embora esteja 

comprovado que de fato houve a contratação do exequente como 
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advogado para realizar o distrato almejado, fato é que antes de sua 

concretização os executados exerceram seu direito e rescindiram tal 

contrato. Vejamos o que estabelecia a cláusula 4: “No êxito, em sendo 

resolvido a situação do contrato de compra e venda de imóvel rural 

adquirido pelos Contratantes, sendo na esfera administrativa ou, se 

necessário processo judicial, os CONTRATANTES, pagarão aos 

CONTRATADOS o percentual de 5% (cinco por cento) do respectivo 

negócio jurídico celebrado, incluindo a multa contratual elencada no 

respectivo contrato.” Observa-se que o valor indicado seria devido no 

caso de ÊXITO da resolução do impasse pelo qual foi contratado, 

independente da via em que fosse alcançado o mérito. No entanto, não 

houve o êxito no fim almejado, haja vista que os executados notificaram o 

exequente e revogaram os poderes concedidos. Logo, como não houve o 

fim estipulado no contrato, o título carece de exigibilidade líquida e certa, 

sendo que, caso os exequentes se sintam prejudicados ou lesados pelos 

empenhos realizados nas tentativas de concretizar o objetivo do contrato 

de serviços advocatícios, este deveria buscar seu direito pela via 

ordinária em um processo de conhecimento, não podendo se valer da 

demanda executiva, pois como já dito, o título carece de exigibilidade. 

Destarte, para cristalizar os argumentos acima, trago o seguinte julgado: 

“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE HONORARIOS 

ADVOCATICIOS. TITULO EXECUTIVO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 

AUSÊNCIA DE EXIGIBILIDADE E LIQUIDEZ. RECURSO CONHECIDO E NÃO 

PROVIDO. 1. O contrato de prestação de serviços advocatícios é 

considerado título executivo, nos termos dos artigos 24 da Lei n. 8.906/94 

e 784, XII do CPC. 2. Não obstante a validade do título, também se faz 

necessário que o documento esteja revestido de certeza, liquidez e 

exigibilidade, nos termos do art. 786 do CPC: A execução pode ser 

instaurada caso o devedor não satisfaça a obrigação certa, líquida e 

exigível consubstanciada em título executivo. 3. Além de o contrato 

executado se configurar como título executivo extrajudicial por força do 

art. 24 do Estatuto da OAB e inciso XII e do art. 784 do CPC, também é 

necessário que este esteja revestido de liquidez, certeza e exigibilidade, 

devendo nele consta o exato valor firmado a título de honorários 

advocatícios. 4. Uma vez afastada a liquidez a exigibilidade e certeza do 

título, resta obstada a via executiva, devendo o apelante valer-se da ação 

de conhecimento para obter o seu direito. 5. Os honorários recursais não 

foram majorados nos termos do art. 85, § 11, do CPC, porquanto estes não 

foram fixados na origem. 6. Recurso conhecido e não provido. (TJ-DF 

07154472220178070001 DF 0715447-22.2017.8.07.0001, Relator: 

ROBERTO FREITAS, Data de Julgamento: 05/06/2019, 1ª Turma Cível, Data 

de Publicação: Publicado no DJE : 13/06/2019 . Pág.: Sem Página 

Cadastrada.)” Ainda assim, pela sistemática do Código de Processo Civil, 

vê-se que o feito merece ser declarado extinto, pois a dívida não é, nos 

termos do o art. 803, inciso I do CPC exigível, “in verbis”: “Art. 803. É nula a 

execução se: I - o título executivo extrajudicial não corresponder a 

obrigação certa, líquida e exigível;”. Ademais, por qualquer lado em que se 

olhe, nota-se que a presente demanda não merece prosseguir, tendo em 

vista que tem como base dívida inexigível ao momento da propositura da 

ação. DISPOSITIVO Posto isto, ACOLHO A EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE, pelos fatos e fundamentos supracitados, razão pela 

qual: JULGO EXTINTA a presente demanda executiva SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, nos termos dos artigos 783, 803, I inc. e 485, inc. IV, ambos 

do CPC, em decorrência da ausência de condições para o prosseguimento 

da demanda. CONDENO o exequente/excepta ao pagamento das custas 

processuais e honorários sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por 

cento) do valor da causa. Junte-se cópia desta decisão nos autos nº 

1004629-35.2019.8.11.0007. Com o trânsito em julgado devidamente 

CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautelas de praxe, 

observando-se as normas da CNGC-MT. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002788-05.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CEZARIO ZUPELLI ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

 

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

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

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

no prazo de quinze (15) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002944-90.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA MARCIA LUBIAN LUIZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

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

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

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

da petição de ID 25519762, no prazo de quinze (15) dias.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001881-30.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

E. V. L. (REQUERENTE)

MARIA ADELIA LOPES DA SILVA (REQUERENTE)

JUCELIA CAROLINE LOPES DOS REIS (REQUERENTE)

DANIEL LOPES DOS REIS (REQUERENTE)

MARIA CLARICE LOPES DOS REIS LEMES DE SOUZA (REQUERENTE)

ALICE LOPES DOS REIS (REQUERENTE)

JESSE RODRIGUES DOS REIS (REQUERENTE)

JAIR LOPES DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

JOAQUIM RODRIGUES DOS REIS (REQUERIDO)

 

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

os presentes autos intimando o patrono da parte autora acerca da 

disponibilidade do termo de primeiras declarações, para, no prazo de 

05(cinco) dias, providenciar a assinatura do mesmo pelo inventariante, e 

sem seguida, juntando-o aos autos.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000951-80.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ZOOTECNIA SAL GADO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO RODE OAB - MT0009447S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEFFERSON REINALDO DE PAULA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

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

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

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

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003073-66.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANA SONA FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE ALVES SALLES DOS SANTOS OAB - MT23084/O 

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Outros Interessados:

ADALTO FIGUEIRO TORRES (TESTEMUNHA)

ETEVALDO INACIO DE LIMA (TESTEMUNHA)

 

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

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

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

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

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001590-30.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO PAZ DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO CARNEIRO DOS SANTOS OAB - 282.972.078-46 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Outros Interessados:

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

HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA RITA LTDA - EPP (TERCEIRO 

INTERESSADO)

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 DECISÃO Numero do Processo: 1001590-30.2019.8.11.0007 

AUTOR(A): GERALDO PAZ DOS SANTOS REPRESENTANTE: GILBERTO 

CARNEIRO DOS SANTOS REU: MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA, ESTADO 

DE MATO GROSSO Vistos, etc. Determinada a intimação do Ministério 

Público para se manifestar sobre as notas fiscais apresentadas pelo 

Hospital particular que prestou serviços médicos à parte autora, haja vista 

os valores muito superiores ao orçamento inicialmente apresentado, o 

“Parquet’ pugnou pela apresentação de informações mais detalhadas (ID 

29875958). Destarte, defiro o requesto ministerial e determino a expedição 

de ofício ao Hospital Santa Rita solicitando que, no prazo 10 (dez) dias, 

apresente documentação pormenorizada acerca dos procedimentos, 

materiais utilizados e médicos que atenderam o autor durante o período em 

que ficou internado, com os respectivos valores. Com o aporte das 

informações, dê-se vista ao representante da parte autora, na sequência, 

ao Ministério Público. Após, conclusos. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Alta Floresta, 23 de março de 2020. Jean Garcia de Freitas 

Bezerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1003566-72.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELE TENORIO VEIGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDO COSTA VEIGA (REQUERIDO)

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 DECISÃO Numero do Processo: 1003566-72.2019.8.11.0007 

REQUERENTE: FRANCIELE TENORIO VEIGA REQUERIDO: APARECIDO 

COSTA VEIGA Vistos etc. Inicialmente, em que pese o Ministério Público 

ter pleiteado a realização de perícia médica para fins de aferir a extensão 

da incapacidade da parte autora, verifica-se que, em audiência designada 

para a entrevista do interditando, este sequer conseguiu responder às 

perguntas feitas pelo magistrado, somente soube declinar, com muita 

dificuldade, seu próprio nome e o de sua mãe, pelo que ficou evidente que 

o réu não tem condições de reger seus atos da vida civil. Em tais 

situações, tenho como prescindível a realização de prova pericial, haja 

vista a manifesta incapacidade do interditando. Não obstante, determino a 

realização de Estudo Psicossocial a ser realizado na residência do 

interditando, visando identificar se a requerente é a pessoa mais indicada 

e apropriada para exercer a curatela, concedendo o prazo de 20 (vinte) 

dias para a realização do referido estudo. Com o aporte do estudo, 

intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias, na 

sequência, dê-se vista ao Ministério Público. Após, voltem-me os autos 

conclusos. Às providências. Cumpra-se. Alta Floresta, 23 de março de 

2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003022-55.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

AGUINALDO MINAS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1003022-55.2017.8.11.0007 

AUTOR(A): FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE SOUZA REU: 

AGUINALDO MINAS Vistos, etc. A parte requerida, em contestação, 

postula a citação do litisconsorte José Carlos Araújo, ao argumento de que 

ele, na realidade, seria o autor das agressões praticadas em face da 

vítima, ora demandante. Todavia, o fato de o requerido apontar um terceiro 

como autor das agressões não se enquadra nas hipóteses de 

litisconsórcio estabelecidas no art. 113 e seguintes do Código de 

Processo Civil, mas sim de legitimidade passiva. Dessa forma, à luz do 

princípio da asserção, as condições da ação devem ser aferidas a partir 

das deduções feitas pela parte autora na exordial, que atribui ao réu as 

agressões supostamente sofridas, de modo que, ficando constatado não 

ser o requerido o autor das agressões, questão de mérito a ser 

enfrentada no decorrer da instrução processual, o caso será de 

improcedência da demanda, mas não autoriza a inclusão de terceiro no 

polo passivo da ação, pelo que indefiro o pedido. Nesse sentido: 

PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. 

INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. CONDIÇÕES DA AÇÃO. TEORIA DA 

ASSERÇÃO. 1. Hipótese em que o Tribunal de origem, com base no 

conjunto fático-probatório dos autos, assentou estar no caso concreto 

"presente a pertinência subjetiva inicialmente vislumbrada pelo magistrado 

a quo, por ter sido acostada pelo autor documentação hábil a comprovar a 

aquisição do bem imóvel em cuja fachada encontra-se instalado o 

chamado 'armário de distribuição' de propriedade da requerida, bem como 

que a sua presença no local prejudica seu projeto de revitalização do 

imóvel". Rever tal entendimento implica reexame da matéria 

fático-probatória, o que é vedado em Recurso Especial (Súmula 7/STJ). 2. 

Ademais, o entendimento do tribunal local está em consonância com a 

jurisprudência do STJ, que entende que as condições da ação são 

averiguadas de acordo com a teoria da asserção, razão pela qual, para 

que se reconheça a legitimidade ativa, os argumentos aduzidos na inicial 

devem possibilitar a inferência, em um exame puramente abstrato, de que 

o autor pode ser o titular da relação jurídica exposta ao juízo. 3. Recurso 

Especial não conhecido. (STJ - REsp: 1644372 ES 2013/0104635-1, 

Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 07/03/2017, T2 - 

SEGUNDA TURMA, Data de publicação: DJe 27/04/2017) Como ponto 

controvertido, fixo a verificação da existência das agressões sofridas 

pelo réu, o seu agente causador e a existência de dano moral a ser 

indenizado. Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, 

especifiquem as partes as provas que pretendem produzir em audiência, 

ou ainda, eventual prova pericial, no prazo de 15 (quinze) dias, ou 

documental, justificando-as com objetividade. Quanto à prova documental, 

a mesma deverá ser juntada no prazo alhures. Havendo pedido de 

produção de prova testemunhal, determino que seja acostado o respectivo 

rol de testemunhas junto com o pleito, indicando o causídico se o seu 

cliente se responsabilizará pelo comparecimento das testemunhas 
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independentemente de intimação. Intimem-se. Escoado aludido prazo, 

havendo ou não manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos. 

Cumpra-se. Alta Floresta, 23 de março de 2020. Jean Garcia de Freitas 

Bezerra Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003521-39.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ARIADNE DE OLIVEIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO MARQUES OAB - SP358250 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MONICA CRISTINA GARCIA OAB - SP213956 (ADVOGADO(A))

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

o ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1003521-39.2017.8.11.0007 

AUTOR(A): ARIADNE DE OLIVEIRA DA SILVA REU: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. Vistos, etc. Trata-se de ação revisional de 

contrato bancário c/c consignação em pagamento que ARIADNE DE 

OLIVEIRA MELO move em face do BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS 

S.A., ambos qualificados nos autos. Aduz a promovente que o contrato 

bancário firmado com a instituição financeira requerida contém cláusulas 

abusivas, mormente quando prevê a utilização da tabela price e juros 

remuneratórios capitalizados acima do patamar legal. Liminarmente, 

requereu a suspensão do contrato, abstenção de inclusão do seu nome 

no cadastro de inadimplentes e autorização para depósito judicial das 

parcelas que entende devida. Postula, ademais, o benefício da assistência 

judiciária gratuita e inversão do ônus da prova. Juntou documentos. 

Recebida a inicial, foi deferida a gratuidade da justiça (ID 18563204). 

Contestação sob ID 20523282, pugnando pela total improcedência da 

demanda, bem como aplicação de multa à autora por ausência à audiência 

de conciliação. Devidamente intimada para a réplica, a parte autora deixou 

transcorrer in albis referido prazo, conforme certidão de ID 3003833. É o 

relatório. Decido. Atendendo ao disposto no art. 355, I, do Código de 

Processo Civil, procedo ao julgamento antecipado da lide, por ser 

desnecessária a produção de outras provas. Assevera a parte autora 

que a capitalização de juros não foi pactuada pelas partes, além de ser 

vedada pela legislação brasileira, tal qual a utilização da tabela price, pelo 

que requer a nulidade de suas incidências. Pois bem, primeiro, deve-se 

deixar claro que a capitalização de juros é possível nos contratos 

celebrados com instituições financeiras, de um modo geral, após a 

vigência da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, reeditada sob o nº 

2.170/2001, desde que tenha sido expressamente entabulada, segundo, 

não há qualquer ilegalidade na utilização da tabela price para fins de 

calcular o valor da prestação devida. Assim, após a edição da aludida 

medida provisória, não é mais cabível a aplicação da súmula nº 121 do 

STF aos contratos celebrados por instituições financeiras, matéria esta já 

pacificada na jurisprudência pátria. Senão vejamos: AGRAVO 

REGIMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – REVISONAL – FUNDO DE GARANTIA PARA PROMOÇÃO DA 

COMPETITIVIDADE QUE NÃO EXIME O BENIFICIÁRIO DO PAGAMENTO DAS 

OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS – ILEGITIMIDADE DA INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA AFASTADA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EXPRESSAMENTE 

PACTUADA – LEGALIDADE – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – 

IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – COMISSÃO DE GARANTIA – 

LEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. [...] A capitalização mensal dos 

juros é admitida nos contratos bancários celebrados a partir de 31 de 

março de 2000, data da edição da Medida Provisória n. 2.170-36/2001, 

desde que expressamente pactuada. Não há que se falar em devolução 

em dobro do valor indevidamente cobrado não se justifica, porquanto não 

há provas nos autos de que a instituição financeira procedera a sua 

cobrança de má-fé, pelo contrário, pretendia perceber os consectários 

nos termos do contrato celebrado. A cobrança da comissão e garantia é 

legal, ante a existência de previsão legal pela Circular do Banco Nacional 

do Desenvolvimento Econômico e Social e da expressa pactuação na 

cédula de crédito objeto da demanda. (AgR 93254/2015, DESA. CLEUCI 

TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 05/08/2015, Publicado no DJE 10/08/2015). APELAÇÃO CÍVEL. 

EMBARGOS À EXECUÇÃO. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO 

DE DÍVIDA. RENEGOCIAÇÃO COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CÓDIGO DE 

DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO INCIDÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA. DESCABIMENTO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. 

AUSÊNCIA DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. NÃO OBSERVADAS. 

ILEGALIDADE EM CONTRATOS ANTERIORES. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. 

DESCABIDAS. REVISÃO CONTRATUAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. 

TABELA PRICE. LEGALIDADE. SÚMULA 539, STJ. SUCUMBÊNCIA 

RECURSAL. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. [...] 8. Havendo previsão 

contratual, mostra-se impositivo o reconhecimento da legalidade da 

incidência de juros capitalizados mensalmente e da utilização da tabela 

price, que pode ser aplicada regularmente pelas instituições financeiras, 

sem que configure prática indevida. 9. Diante da sucumbência recursal, 

devem os honorários advocatícios serem majorados nos termos do art. 85 

§ 11º do CPC. 10. Apelo conhecido e improvido. (TJ-DF 20160111074304 

DF 0030575-60.2016.8.07.0001, Relator: ANA CANTARINO, Data de 

Julgamento: 26/07/2018, 8ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado 

no DJE : 31/07/2018 . Pág.: 521/529) Destarte, deve ser mantida a 

utilização da tabela price e a capitalização de juros prevista no capítulo 

dos “encargos remuneratórios” da cédula de crédito bancário nº 

4388818659, diante da expressa previsão de que os juros serão 

capitalizados mensalmente. Em face do exposto, com supedâneo no art. 

487, I, do CPC, julgo improcedente a ação revisional. Condeno a parte 

autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios, os quais arbitro, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, em 10 

% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Friso, entretanto, 

que sendo a parte autora beneficiária da justiça gratuita, a execução das 

verbas sucumbenciais deverá obedecer ao disposto no art. 98, §3º, do 

CPC. Por fim, considerando que a parte autora, devidamente intimada, não 

compareceu à audiência de conciliação por si pleiteada, tampouco 

apresentou justificativa, conforme ata juntada sob ID 20084959, restou 

demonstrado o ato atentatório à dignidade da justiça, motivo pelo qual, com 

fulcro no art. 334, §8º, do CPC, aplico em desfavor da autora multa no 

percentual de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, a ser 

revertida em favor do Estado de Mato Grosso. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Após, escoado o prazo recursal, certifique-se o trânsito em 

julgado e arquivem-se. Cumpra-se. Alta Floresta, 23 de março de 2020. 

Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

3ª Vara

Intimação

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

Processo Número: 1005188-89.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

A. S. C. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GECIANE DE JESUS SOUZA OAB - 015.005.471-82 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

I. C. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1005188-89.2019.8.11.0007 Vistos. Trata-se de ação 

de guarda e alimentos proposta por ALICE SOUZA COSTA, menor, 

representada por sua genitora GECIANE DE JESUS SOUZA, em desfavor 

de seu genitor IVANOR COSTA, visando a fixação de verba alimentar. No 

curso da ação, as partes se compuseram amigavelmente. Oportunizada a 

manifestação do nobre representante do Ministério Público, pugnou-se 

pela homologação do acordo entabulado entre as partes. Após, os autos 

vieram-me conclusos. É O RELATÓRIO; FUNDAMENTO E DECIDO. Em 

consonância com o parecer do representante do Ministério Público, 

HOMOLOGO para que produza seus efeitos jurídicos e legais o acordo 

celebrado nos autos (alimentos, guarda e visitas), julgando EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 

487, inciso III, “b” do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, 

expeça-se termo de guarda da menor ALICE SOUZA COSTA, em favor da 

genitora. CONDENO a parte requerida ao pagamento das custas e 

despesas processuais e honorários sucumbenciais, que fixo em 10% 

sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, ficando 

SUSPENSA a exigibilidade das mesmas pelo quinquídio legal, na forma do § 
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3º do art. 98 do CPC/2015, eis que defiro o beneficio da justiça gratuita. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Certificado o trânsito em julgado e 

cumpridas as determinações supra, arquive-se, observadas as 

formalidades legais. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Alta Floresta, 

MT, 20 de março de 2020 JANAINA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001780-90.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE WALTER SANDMANN (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1001780-90.2019.8.11.0007 Vistos. Cuida-se de 

Ação de Execução Fiscal proposta pela Fazenda Pública do Município de 

Alta Floresta, em desfavor de JOSÉ WALTER SANDMANN, ambos 

devidamente qualificados nos autos. Entre um ato e outro, a parte 

Exequente peticionou informando que o débito foi quitado em sua 

integralidade, requerendo a extinção do feito, com julgamento de mérito. 

Os autos me vieram conclusos. É o relatório. Fundamento e DECIDO. Pois 

bem. Considerando que a parte Executada liquidou o saldo devedor, o 

processo será julgado com resolução de mérito. Isto posto, nos termos do 

artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, JULGO A PRESENTE 

AÇÃO DE EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Isento de custas. 

Deixo de condenar a parte executada em honorários sucumbenciais, vez 

que não houve a citação no presente feito. Todavia, considerando que o 

executado realizou a emissão da guia com vencimento para 20/04/2020, 

caso existente os referidos valores depositados judicialmente vinculados 

aos autos, expeça-se alvará em favor da Procuradoria do Município. 

Transitada em julgado, SEJAM DADAS AS BAIXAS NECESSÁRIAS EM 

EVENTUAIS GRAVAMES, ÀS EXPENSAS DA PARTE EXECUTADA. Após, 

ARQUIVEM-SE os autos. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Intime-se. Alta Floresta, MT, 20 de março de 

2020 JANAINA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000137-63.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

INACIO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1000137-63.2020.8.11.0007 Vistos. Considerando a 

manifestação das partes (ID 28006206 e ID 30363370), pelo desinteresse 

na realização da audiência preliminar, nos termos do art. 334, §4º, I, do 

CPC, CANCELO audiência designada na decisão sob o ID 28009637. 

CONSIGNO que, conforme preceituado no art. 335, II, do CPC, o termo 

inicial do prazo para o réu apresentar contestação será a data do 

protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, in casu, 

aquele constante no ID 30363370. Intimem-se. CUMPRA-SE. Alta Floresta, 

MT, 17 de março de 2020 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

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

Processo Número: 1002057-77.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

KESIA MARQUES DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEFERSON RAFAEL DIAS DA COSTA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1002057-77.2017.8.11.0007 Vistos. Trata-se de ação 

de guarda c/c alimentos movida por KESIA MARQUES DA SILVA e ANA 

VITÓRIA SILVA DA COSTA em desfavor de JEFERSON RAFAEL DIAS DA 

COSTA. Entre um ato e outro do processo, fora determinada intimação 

pessoal da autora para dar o devido prosseguimento no feito, sob pena de 

extinção, a qual restou infrutífera, sobrevindo informação do Srº. Oficial 

de Justiça de que a parte autora mudou-se, sem deixar declinado seu 

novo endereço (ID 29371781). É o relatório. Decido. Como se sabe, é 

dever da parte manter seu endereço atualizado nos autos, e o autor 

deixou de fornecer seu novo endereço. Por outro lado, determina o art. 

274, parágrafo único, do CPC, que as intimações dirigidas no endereço 

declinado na inicial presumem-se válidas. Vejamos: “Art. 274. Não 

dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos 

seus representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do 

processo pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo 

escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. Presumem-se válidas 

as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não 

recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou 

definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os 

prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da 

correspondência no primitivo endereço.” Assim, tendo em vista que a 

parte autora passou a residir em outro endereço sem informar ao Juízo, e 

ainda, a presunção de validade de sua intimação para dar o devido 

andamento no feito no antigo endereço, resta caracterizado o abandono 

da causa, razão que impõe a extinção do feito. Em consequência, com 

fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTO o presente feito SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CONDENO a parte 

autora às custas processuais, SUSPENDENDO sua exigibilidade, frente à 

gratuidade deferida. Sem honorários sucumbenciais, vez que não houve 

resistência do requerido. P.R.I.C. Transitado em julgado, AO ARQUIVO com 

as anotações e baixas de estilo. Alta Floresta, MT, 20 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:

M. V. S. G. (AUTOR(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070224/3/2020 Página 20 de 758



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 

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

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001474-24.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JUCELINO ALVES DOS SANTOS (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:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (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 promover o andamento do feito, no prazo de 15 (quinze) 

dias, pugnando o que entender pertinente, sob pena de arquivamento.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004343-57.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EUTALIO BICUDO NETO (AUTOR(A))

SILMARA MARIA BICUDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070224/3/2020 Página 21 de 758



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

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

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERLEI ARPINI (REU)

RODRIGO ARPINI (REU)

NOELI MENEZES ARPINI (REU)

ALINE FRANCINELLY REZENDE DA SILVA ARPINI (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1004343-57.2019.8.11.0007 Vistos. Considerando a 

manifestação da parte autora pelo julgamento antecipado da lide, 

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

manifestar-se acerca do interesse na produção de outros meios de 

provas, justificando a sua pertinência, sob pena de preclusão. 

Transcorrido in albis o prazo acima estabelecido, CERTIFIQUE-SE e 

façam-se os autos conclusos, devidamente triados para sentença. Às 

providências. CUMPRA-SE. Alta Floresta, MT, 23 de março de 2020 

JANAINA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004865-84.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE AILTON DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1004865-84.2019.8.11.0007 Vistos. INTIMEM-SE as 

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

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

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

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

sentença. Às providências. CUMPRA-SE. Alta Floresta, MT, 23 de março 

de 2020 JANAINA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003393-19.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SIQUEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA OAB - MG0063440A 

(ADVOGADO(A))

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1003393-19.2017.8.11.0007 Vistos. Considerando-se 

a decisão sob o Id 16988299, designando perito grafotécnico para realizar 

perícia no contrato em questão, bem como diante das manifestações das 

partes sob os Id´s 21051948, 24296047 e 25462279, determino o 

cumprimento da decisão sob o Id 16988299, intimando-se o perito 

designado para se manifestar sobre a nomeação, sobre os honorários 

fixados e, em caso de aceitação, determinando data, local e horário para a 

realização da perícia grafotécnica. Após resposta do perito, intimem-se as 

partes e conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta, MT, 23 de 

março de 2020 JANAINA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50772 Nr: 3404-17.2007.811.0007

 AÇÃO: Separação Consensual->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 AUTORA: RCG, TdNOG

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Valnir Texeira - 

OAB:3624/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CARLOS EDUARDO 

MARCATTO CIRINO, para devolução dos autos nº 3404-17.2007.811.0007, 

Protocolo 50772, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001372-65.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RITA MARINHO DE SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1001372-65.2020.8.11.0007 Vistos. Navegando 

minuciosamente os autos, verifica-se que a parte autora juntou extrato 

com inúmeros empréstimos supostamente indevidos realizados em nome 

da parte autora, portanto, INTIME-SE a parte autora, para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, EMENDE A INICIAL, vez que deverá apontar no extrato 

colacionado aos autos, o contrato discutido na presente ação. Ainda, em 

igual prazo, junte o endereço atualizado e indique o estado civil, tudo sob 

pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo acima, CERTIFIQUE-SE 

e, conclusos. Alta Floresta, MT, 23 de março de 2020 JANAÍNA REBUCCI 

DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001373-50.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RITA MARINHO DE SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1001373-50.2020.8.11.0007 Vistos. Navegando 

minuciosamente os autos, verifica-se que a parte autora juntou extrato 

com inúmeros empréstimos supostamente indevidos realizados em nome 

da parte autora, portanto, INTIME-SE a parte autora, para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, EMENDE A INICIAL, vez que deverá apontar no extrato 

colacionado aos autos, o contrato discutido na presente ação. Ainda, em 

igual prazo, junte o endereço atualizado e indique o estado civil, tudo sob 

pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo acima, CERTIFIQUE-SE 

e, conclusos. Alta Floresta, MT, 23 de março de 2020 JANAÍNA REBUCCI 

DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004417-48.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN CARLO STAVARENGO (AUTOR(A))

ABIGAIL APARECIDA STAVARENGO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLO STAVARENGO OAB - MT0021713A (ADVOGADO(A))
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VALTER STAVARENGO OAB - MT11665-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. (REU)

TOYOTA DO BRASIL LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEFERSON ALEX SALVIATO OAB - MT236655-O (ADVOGADO(A))

RICARDO GAZZI OAB - SP135319-O (ADVOGADO(A))

LEONARDO FARINHA GOULART OAB - MT110851-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1004417-48.2018.8.11.0007 Vistos. No presente 

feito, foi prolatada a decisão saneadora sob o Id 19692839, a qual foi 

integrada na decisão sob o Id 28833575, oportunizando-se a manifestação 

às partes. Dessa forma, a parte Autora se manifestou sob o Id 28928584, 

requerendo a realização de perícia indireta, considerando-se a prova 

documental juntada aos autos, inclusive o parecer técnico juntado por si e 

pela parte requerida. Ainda, pugnou pela inserção do seguinte ponto 

controvertido: “se houve ou não falha no deflagrador do air bag, conforme 

certificado de atendimento da campanha do Recall”. Por sua vez, a 

requerida Rodobens Comercio e Locação de Veículos Ltda se manifestou 

sob o Id 29200381 destacando os pontos controvertidos já apresentados 

em sua defesa e ao longo da atividade processual instrutória e 

requerendo o julgamento antecipado da lide. Por fim, a litisdenunciada se 

manifestou sob o Id 29220419 requerendo esclarecimento sobre a 

distribuição do ônus probatório determinada nas decisões saneadoras sob 

os Id´s 19692839 e 28833575, eis que houve o indeferimento da inversão 

do ônus probatório. Ainda, requereu o deferimento da prova pericial direta 

ou indireta. É o relatório. DECIDO. Navegando pelos autos, verifico que o 

ponto controvertido indicado pela parte autora, em verdade, se infere dos 

pontos já fixados. Contudo, visando o aperfeiçoamento do contraditório, 

defiro-o para o fim de incluir dentre os pontos controvertidos “se houve ou 

não falha no deflagrador do air bag, conforme certificado de atendimento 

da campanha do Recall”, fixando o ônus probatório para a parte requerida. 

No ponto, esclareço o questionamento apresentado pela litisdenunciada, 

no sentido de que, apesar de ter ocorrido o indeferimento do pedido de 

inversão do ônus probatório, isso não impede a distribuição dinâmica 

desse ônus, de modo a observar a equidade no que se refere à atividade 

probatória. Dessa forma, mantenho a distribuição dinâmica do ônus 

probatório, nos termos da presente decisão e das decisões saneadoras 

anteriores. Por fim, diante do requerimento expresso pela parte Autora e 

pela litisdenunciada, DEFIRO o pedido de realização de PERÍCIA INDIRETA a 

ser realizado com fundamento na prova documental já juntada aos autos, 

em especial as ordens de serviço e pareceres técnicos apresentados. 

Consigno que os honorários serão rateados entre a parte Autora e a 

litisdenunciada. Nomeio a empresa REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA 

(Av. Rubens de Mendonça, n° 1856, SL 408, Edifício Cuiabá Office Tower, 

Bosque da Saúde, CEP 78.050-000, tel. (65) 3052-7636), devidamente 

cadastrada no banco de peritos da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato 

Grosso, independentemente de compromisso (art. 422 do CPC), para 

efetuar a perícia indireta com fundamento na prova documental já juntada 

aos autos, em especial as ordens de serviço e pareceres técnicos 

apresentados. Fixo como quesito no Juízo a existência (ou não) de vício 

de fabricação no sistema de acionamento de airbag no veículo sinistrado e 

a existência de circunstancias necessárias ao seu acionamento, quando 

da ocorrência do sinistro. Intimem-se as partes para, no prazo de 10(dez) 

dias apresentem quesitos e indiquem assistente(s) técnico(s). Após, 

intime-se a empresa nomeada para manifestar-se sobre o encargo e, em 

caso positivo, apresentar proposta. Juntamente com o mandado de 

intimação deverá anexada cópia da inicial c/c documentos, pareceres 

técnicos, decisões saneadoras, presente decisão onde constam os 

quesitos do Juízo e quesitos das partes. Com a aceitação do encargo e 

apresentação de proposta, intime-se a parte Autora e a litisdenunciada 

para realizarem o deposito da verba honorária, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de desistência tácita. Caso não haja o depósito da verba 

honorária no prazo acima, deverá ser intimada a empresa nomeada sobre 

a desistência da prova pericial. Realizado o depósito da verba honorária, 

INTIME-SE a empresa nomeada para designação de data, hora e local para 

a realização da perícia indireta e intimem-se as partes acerca do dia 

designado para a realização da perícia. Apresentado o laudo pericial, 

INTIMEM-SE as partes para se manifestarem em quinze (15) dias e 

conclusos. Intimem-se. CUMPRA-SE. Alta Floresta, MT, 23 de março de 

2020 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO 

PROCEDIMENTO COMUM

Processo Número: 1003545-67.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DORALICE AMANCIO TRISTAO QUALLIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO APARECIDO SPAGNOLO OAB - MT0017600A (ADVOGADO(A))

JULIANE GIACOMIN DA CRUZ OAB - MT16357 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1003545-67.2017.8.11.0007 Vistos. Trata-se de 

liquidação de sentença promovida por Maria Doralice Amancio Tristão 

Quallio em face de Ympactus Comercial S/A (Telexfree) onde busca o 

recebimento dos valores investidos na empresa requerida e não 

restituídos, totalizando R$ 50.673,00, a serem atualizados. Citada, a 

empresa requerida ofertou Contestação sob o Id 22806794. Requereu a 

concessão da Gratuidade de Justiça, eis que se encontra em processo de 

Recuperação Judicial. Ainda, alega que somente houve o investimento 

direto em favor da requerida, do valor de R$ 17.271,00, sendo que os 

demais valores investidos, o foram em favor de terceiros divulgadores e 

que foram efetuados os respectivos saques, no valor de R$ 33.012,00. 

Ademais, que a Autora teve o retorno financeiro superior ao valor 

investido diretamente em favor da requerida, pelo que não há valores a 

serem pagos. Juntou extratos sob os Id´s 22807700, 22807711, 

22807719, 22807732 e 22807739, os quais foram impugnados pela Autora 

sob o Id 28731106. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, concedo à empresa 

requerida os benefícios da Gratuidade de Justiça, diante do processo de 

falência em que se encontra. Dessa forma, determino a HABILITAÇÃO de 

seus causídicos e da administradora judicial aos autos. Outrossim, 

consigno que em consonância com o título judicial cuja liquidação é objeto 

dessa lide, apenas será objeto de eventual ordem de restituição os 

valores que foram pagos/depositados em favor da empresa requerida, 

subtraídos os saques e valores cujo pagamento foi realizado à Autora 

pela empresa requerida. Dessa forma, oportunizo às partes, no prazo de 

10 (dez) dias se manifestarem sobre o seu interesse na produção de 

outros meios de provas, justificando sua pertinência ou sobre o seu 

interesse no julgamento antecipado da lide. Certificado o decurso do prazo 

acima, voltem-me conclusos. Intimem-se. CUMPRA-SE. Alta Floresta, MT, 

23 de março de 2020 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003527-46.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

AILVA BRAGA DUARTE DO ROSARIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANE GIACOMIN DA CRUZ OAB - MT16357 (ADVOGADO(A))

MARCIO APARECIDO SPAGNOLO OAB - MT0017600A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ROBERTO COSTA (EXECUTADO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (EXECUTADO)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1003527-46.2017.8.11.0007 Vistos. Trata-se de 

liquidação de sentença promovida por Ailva Braga Duarte do Rosário em 

face de Ympactus Comercial S/A (Telexfree) onde busca o recebimento 

dos valores investidos na empresa requerida e não restituídos, totalizando 

R$ 9.000,00, a serem atualizados. Citados, os requeridos não ofertaram 

resposta (Id 18862217), sendo deferido o procedimento de cumprimento 

de sentença, determinando-se a intimação dos requeridos para 

pagamento, a qual ocorreu (Id 19472973; Id´s 20642363, 23013211 e 

25174376). Apresentada impugnação pela Massa Falida de Ympactus 

Comercial S/A (Id 27401614). Requereu a retificação do pólo passivo da 
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lide e sua representação pelo Administrador Judicial a si nomeado pelo 

Juízo da Vara de Falências e Concordatas da Comarca de Vitória E/S, 

processo n. 0021350-12.2019.8.08.004, eis que, aos 09/09/2019 houve a 

decretação de sua falência. Em consequência, requer a concessão da 

Gratuidade de Justiça. Ainda, alega a incompetência absoluta desse Juízo 

para o processamento e julgamento do feito e a perda superveniente de 

objeto, diante do estado de falência em que se encontra. Impugna ainda os 

valores sob execução e alega a impossibilidade de pagamento voluntário 

do débito e requer a habilitação do credito diretamente junto ao 

Administrador Judicial. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, determino a 

RETIFICAÇÃO do pólo passivo da lide e a HABILITAÇÃO do Administrador 

Judicial a si nomeado pelo Juízo da Vara de Falências e Concordatas da 

Comarca de Vitória E/S, processo n. 0021350-12.2019.8.08.004, eis que, 

aos 09/09/2019 houve a decretação de sua falência. Em consequência, 

concedo à empresa requerida os benefícios da Gratuidade de Justiça, 

diante do processo de falência em que se encontra. Outrossim, oportunizo 

à Autora, no prazo de 10 (dez) dias se manifestar sobre a Impugnação 

ofertada (Id 27401614). Certificado o decurso do prazo acima, voltem-me 

conclusos. Intimem-se. CUMPRA-SE. Alta Floresta, MT, 23 de março de 

2020 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005340-40.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO FERNANDES DE MORAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1005340-40.2019.8.11.0007 Vistos. Trata-se de ação 

de busca e apreensão movida por MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A em 

desfavor de ANTONIO FERNANDES DE MORAES, em decorrência do não 

pagamento do pactuado no Contrato de Financiamento para Aquisição de 

Bens com taxa prefixada sob n. 81191.254, firmado em 27.04.2017, 

firmado sob alienação fiduciária do bem marca CHEVROLET, modelo ONIX 

1.0, chassi n.º 9BGKS48R0FG418749, ano de fabricação 2015 e modelo 

2015, cor BRANCA, placa AZT4183, renavam 01055790907. Com a inicial 

carreou o autor documentos junto ao Sistema PJE. Sob o ID 27248363, 

deferida a liminar de busca e apreensão do veículo. Certidão sob o ID 

28628987, constando a citação do réu, bem como, a busca e apreensão 

do bem. Sob o ID 28828910, manifestação do autor afirmando não se opor 

à alienação antecipada do bem a fim de preservar o seu valor e evitar a 

sua progressiva ou deterioração, com prestação de contas nos autos do 

valor apurado e devolução do excedente ao requerido. Sob o ID 

29180199, o autor apresentou impugnação à contestação pugnando pela 

consolidação da propriedade do bem. Certificado o decurso do prazo sem 

o pagamento do débito pelo requerido (ID 29191452). É o relatório. DECIDO. 

Primeiramente, cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento antecipado da lide, nos termos do inciso I, do artigo 

355 do Código de Processo Civil. Pois bem. Os documentos acostados aos 

autos são suficientes para o acolhimento do pedido, eis que o contrato 

entre as partes está comprovado nos autos, bem como demonstrada a 

mora. Ademais, o débito e a mora restaram incontroversos nos autos. No 

ponto, há de se consignar que o pedido nos moldes formulados pelo 

requerido (prestação de contas nos autos do valor apurado e devolução 

do excedente ao requerido) não merecem guarida, vez que inadequado ao 

rito da presente demanda, devendo ser realizado pelo réu em ação 

própria. Em caso análogo, vejamos entendimento do egrégio Tribunal de 

Justiça do Rio Grande do Sul: “APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AÇÃO JULGADA 

PROCEDENTE. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES CONTRATUAIS 

ADIMPLIDOS. VEÍCULO ALIENADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. A 

ação de busca e apreensão foi julgada procedente, sendo consolidada a 

posse e propriedade do bem nas mãos do credor fiduciário, o que autoriza 

a venda do bem, nos termos do artigo 2º do Decreto-Lei nº 911/69, com 

redação dada pela Lei nº 13043/14, devendo ser aplicado o valor obtido 

para saldar o crédito decorrente do contrato firmado entre as partes. 

Assim, não há falar em devolução dos valores pagos pelo devedor, ainda 

que o bem apreendido tenha sido alienado, visto que eventual saldo a ser 

devolvido somente será apurado em prestação de contas a ser requerida 

à instituição financeira. DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. 

(Apelação Cível Nº 70081350712, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Alzir Felippe Schmitz, Julgado em 

30/05/2019).”(TJ-RS - AC: 70081350712 RS, Relator: Alzir Felippe Schmitz, 

Data de Julgamento: 30/05/2019, Décima Terceira Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 07/06/2019). Assim, sendo constatado 

o inadimplemento contratual, bem como a mora e a ausência de purgação 

desta pelo devedor, há de se concluir pela procedência da ação, vez 

atende aos requisitos legais. Destarte, o caso é de se consolidar a 

propriedade e a posse plena e exclusiva do bem nas mãos do requerente. 

Contudo, é de se ressalvar que o credor não poderá vender o bem por 

preço vil, sob pena de se caracterizar abuso de direito (RT 532/208). Em 

face ao exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO e, em consequência, 

declaro consolidada a propriedade e a posse plena e exclusiva do veículo 

marca CHEVROLET, modelo ONIX 1.0, chassi n.º 9BGKS48R0FG418749, 

ano de fabricação 2015 e modelo 2015, cor BRANCA, placa AZT4183, 

renavam 01055790907, descrito na petição inicial, nas mãos do 

requerente e proprietário fiduciário, tornando definitiva a apreensão 

liminar. Com efeito, DECLARO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o 

presente feito, na forma do artigo 487, I, do CPC. Condeno, ainda, a parte 

requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios em favor do patrono do autor, no valor de 10% do valor da 

causa, SUSPENDENDO a sua exigibilidade na forma do artigo 98, § 3º, do 

citado dispositivo legal, vez que DEFIRO-LHE a gratuidade da justiça. 

Outrossim, autorizo as alterações necessárias junto ao DETRAN. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado desta 

decisão, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações necessárias. 

CUMPRA-SE. Alta Floresta, MT, 23 de março de 2020 JANAINA REBUCCI 

DEZANETTI Juíza de Direito

4ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003138-90.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL GOMES NETO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SONIA MARIA ALVES (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: 1003138-90.2019.8.11.0007 EXEQUENTE: RAFAEL GOMES 

NETO EXECUTADO: SONIA MARIA ALVES Vistos. Findo o período de 

suspensão dos prazos processuais estabelecidos na Portaria Conjunta nº 

249/2020, INTIME-SE a parte embargada, para querendo, manifestar no 

feito quanto aos embargos apresentados pelo devedor no Id nº 26184269, 

no prazo de 05 (cinco) dias, notadamente, quanto ao interesse na 

realização de audiência de conciliação. Intime-se. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 22 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: 1000146-25.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON GONCALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELINE ALEXANDRE CHAGAS OAB - MT25364/O (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO (REQUERIDO)

DER - GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO/SP (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: 1000146-25.2020.8.11.0007 REQUERENTE: EDSON 

GONCALVES DA SILVA REQUERIDO: DER - GOVERNO DO ESTADO DE 

SÃO PAULO/SP, PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO Vistos. Cite-se 

a parte ré devendo constar que o prazo para responder aos termos da 

presente ação é de trinta (30) dias, conforme enunciado nº 1 do Juizado 

Especial da Fazenda Pública de Mato Grosso. Caso seja alegada matéria 

preliminar na contestação ou venha instruída com documentos, intime-se a 

parte autora para, querendo, apresentar impugnação, no prazo de 05 

(cinco) dias. Decorrido o prazo, certifique-se e venham os autos 

conclusos. Cumpra, expedindo-se o necessário. Alta Floresta/MT, 23 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: 1004504-04.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON DAVI SALES (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, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1004504-04.2018.8.11.0007 REQUERENTE: ANDERSON 

DAVI SALES REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos. 

Considerando o decurso do prazo de suspensão do exercício profissional 

do advogado da parte autora (Processo nº 0000115/2019-OAB), após o 

período de suspensão dos prazos processuais estabelecidos na Portaria 

Conjunta nº 249/2020, INTIME-SE a parte autora através de seu advogado 

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. Intime-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 22 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: 1002408-79.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

M. J. V. B. CASADO - ME (REQUERENTE)

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:

DAIANE MUNHOZ DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1002408-79.2019.8.11.0007 REQUERENTE: M. J. V. B. 

CASADO - ME REQUERIDO: DAIANE MUNHOZ DOS SANTOS Vistos. Findo 

o período de suspensão dos prazos processuais estabelecidos na 

Portaria Conjunta nº 249/2020, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 

05 (cinco) dias, apresentar carta de preposição, conforme mencionado no 

Id nº 30215953, sob pena de não homologação do acordo e extinção do 

feito sem resolução de mérito. Intime-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 20 

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: 1003011-55.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO APARECIDO RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELINE ALEXANDRE CHAGAS OAB - MT25364/O (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

ESCOLA TECNICA ESTADUAL PROFISSIONAL E TECNOLOGICA DE ALTA 

FLORESTA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1003011-55.2019.8.11.0007 REQUERENTE: ROGERIO 

APARECIDO RIBEIRO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, ESCOLA 

TECNICA ESTADUAL PROFISSIONAL E TECNOLOGICA DE ALTA 

FLORESTA Vistos. Dispensando o relatório, conforme art. 38 da Lei 

9.099/95. Não havendo necessidade de dilação probatória, passo ao 

julgamento antecipado do mérito, eis que presente in casu a hipótese do 

artigo 355, inciso I do CPC. a) Incompetência do Juízo Em contestação 

intempestiva o Estado de Mato Grosso argumenta a incompetência deste 

Juízo. Compulsando os autos, verifica-se que os argumentos 

apresentados pelo requerido não induzem na incompetência deste Juízo 

para conhecer e julgar a demanda. Rejeito a preliminar. II – Mérito Alega o 

autor que foi aluno do curso técnico de nível médio em Agropecuária na 

escola técnica SECITEC de Alta Floresta, concluído em 13 de julho de 

2018, contudo, até o presente momento não houve colação de grau ou a 

entrega do certificado de conclusão de curso, razão pela qual pleiteia 

liminar para obrigação de entregar o diploma e indenização por dano 

morais. A tutela de urgência foi indeferida mediante decisão de Id nº 

22032412, haja vista que os documentos juntados nos autos foram 

insuficientes para evidenciar o direito do autor, notadamente, a ausência 

de histórico escolar do autor a fim de comprovar a conclusão do 

mencionado curso técnico. Citada e intimada o requerido Estado de Mato 

Grosso, este não compareceu à audiência de conciliação (Id nº 23010707) 

e apresentou contestação intempestiva (Id nº 23705315) e a requerida 

SECITEC (Escola Técnica Estadual Profissional e Tecnológica de Alta 

Floresta) compareceu a sessão de conciliação, contudo não apresentou 

contestação. De acordo com os Enunciados nº 20 e 78 do FONAJE (Fórum 

Nacional de Juizados Especiais), é estabelecido a obrigatoriedade do 

comparecimento pessoal das partes nas audiências, bem como esclarece 

que o oferecimento de resposta escrita não dispensa o comparecimento 

pessoal, vejamos: ENUNCIADO 20 – O comparecimento pessoal da parte 

às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada 

por preposto. ENUNCIADO 78 – O oferecimento de resposta, oral ou 

escrita, não dispensa o comparecimento pessoal da parte, ensejando, 

pois, os efeitos da revelia Desta forma, a aplicação dos efeitos da revelia 

em face de ambos os demandados é medida que se impõem. No entanto, a 

revelia acarreta a presunção de veracidade quanto aos fatos narrados na 

inicial e não ao direito pretendido. Isso significa dizer que o juiz deverá 

analisar a aplicação correta do texto legal, pois embora haja a decretação 

da revelia, deverão ser apreciadas as questões processuais. Em análise 

aos autos, verifica-se que o autor não juntou aos autos provas 

satisfatórias a pretensão de seu direito, pois não existe ficha de 

matrícula/inscrição do autor na escola técnica requerida ou sequer no 

curso alegado, bem como, não há histórico escolar ou lista de chamada 

que prove o comparecimento regular as aulas e conclusão das disciplinas 

pelo autor. De igual maneira, o e-mail juntado pelo autor no Id nº 21368446, 

em nenhum momento refere-se ao nome do autor, a pedido ou solicitação 

deste, não contendo nenhuma prova. E com base no livre convencimento 

motivado disposto nos artigos 5º e 6º da Lei nº. 9.099/95 o Juiz dirigirá o 

processo com liberdade e adotará a decisão que reputar mais justa e 

equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem 

comum. Deste modo, tenho que o autor não se desincumbiu do seu ônus 

de comprovar os fatos alegados nos termo dos art. 373, I, CPC. Assim, 

não restou configurada qualquer conduta nos autos com a presença dos 

elementos da responsabilidade civil, sobretudo porque a parte autora não 

se desincumbiu do seu ônus processual, conforme julgado abaixo: 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. RETIFICAÇÃO DE LAUDO MÉDICO 

PARA FINS DE APOSENTADORIA POR ACIDENTE DE TRABALHO. NÃO 

COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL. ÔNUS DO AUTOR. 

APELO DESPROVIDO. Cabe ao Autor o ônus de comprovar o fato 

constitutivo de seu direito, a teor do que dispõe o artigo 373, inciso I, do 

CPC de 2015. A síntese dessas disposições consistente na regra de que 

?o ônus da prova incumbe a parte que tiver interesse no reconhecimento 

do fato a ser provado? (Chiovenda). (TJMT - APL: 1636952016, Relator: 

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Publicação: 11/07/2019). 

AÇÃO DE COBRANÇA – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA DO 

ALEGADO – ART. 373, CPC/15 – NÃO COMPROVAÇÃO – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O ônus da prova incumbe ao autor 

quanto ao fato constitutivo do seu direito, e assim não procedendo, 

inadmissível se torna a obtenção do direito perseguido, de modo que a 

improcedência da ação é medida que se impõe. (TJMT. Ap 132608/2017, 

DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/12/2017, Publicado no DJE 18/12/2017). 

Não demonstrados os pressupostos para a configuração do dano moral 
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inviável a fixação de indenização. Ademais, não restou evidenciado 

transtorno significativo que autorizasse o pleito indenizatório, uma vez que 

incômodos e dissabores cotidianos não têm o alcance pretendido pela 

parte autora. Enfim, por qualquer ângulo que se analise o feito, inexiste ato 

ilícito atribuível à parte ré, impondo-se a improcedência da ação. III - 

Dispositivo Ante o exposto, rejeito as preliminares e JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora em face do 

requerido, com fundamento no artigo 487, inciso I, do vigente CPC. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Intimem-se após o decurso do período de 

suspensão dos prazos processuais, nos termos da Portaria Conjunta nº 

249/2020. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do Juiz Togado, para que surta seus efeitos legais. (Art. 40 

da Lei 9.099/95). Michelle Azevedo Filho Cezar Juíza Leiga Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO sentença/decisão 

proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 19 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: 1001400-04.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON BUBLITZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT0012575A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

CERTIDÃO CERTIFICO que decorreu o prazo de 15 (quinze) dias em 

10/03/2020, para interposição de recurso, sem manifestação. CERTIFICO 

ainda que em cumprimento ao art. 1º, VI, 'a', da Ordem de Serviço nº 

01/2014 (DJE 13.01.2014), remeto os presentes autos ao Juizado de 

Origem. Cuiabá-MT, 11 de março de 2020 HENRIQUE ELIAS PEDROSO DE 

BARROS ALBUQUERQUE ANALISTA JUDICIÁRIO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002141-10.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS PETRUCCI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO CERTIFICO que decorreu o prazo de 15 (quinze) dias em 

13/03/2020, para interposição de recurso, sem manifestação. CERTIFICO 

ainda que em cumprimento ao art. 1º, VI, 'a', da Ordem de Serviço nº 

01/2014 (DJE 13.01.2014), remeto os presentes autos ao Juizado de 

Origem. Cuiabá-MT, 16 de março de 2020 HENRIQUE ELIAS PEDROSO DE 

BARROS ALBUQUERQUE ANALISTA JUDICIÁRIO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002542-09.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS CAPOBIANCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS PETRUCCI JUNIOR OAB - MT0017452A (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))

 

Certifico que procedo a intimação do Advogado da parte Requerente para 

comparecerem a audiência de Conciliação designada para o dia 31 de 

Julho de 2019, às 13h20min, bem como da LIMINAR INDEFERIDA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002370-67.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVALDO PIOVEZANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AMERICANAS S.A. (REQUERIDO)

LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA OAB - RJ0110501A 

(ADVOGADO(A))

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Certidão de Tempestividade 

Recursal Processo: 1002370-67.2019.8.11.0007; Valor causa: R$ 

9.055,79; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436)/[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, 

Substituição do Produto]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode 

cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico que o Recurso Inominado foi 

interposto tempestivamente, e que a parte recorrente requereu os 

benefícios da Justiça Gratuita. Certifico, ainda, que procedo a intimação da 

parte recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo de 10 

(dez) dias. ALTA FLORESTA, 18 de março de 2020 DANIELLE FERREIRA 

MARQUES Gestor(a) Judiciário(a) Yana Kálita de Araujo Sousa Estagiária 

- 41890 SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA 

FLORESTA E INFORMAÇÕES: AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, 1987, 

CENTRO, ALTA FLORESTA - MT - CEP: 78580-000 TELEFONE: (66) 

35123600

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001394-94.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DIAGNOSTICA CLINICA MEDICA LTDA - ME (REQUERENTE)

DEUZILIA PEREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

JAQUELINE SCHREINER FIGUEIREDO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE SCHREINER FIGUEIREDO OAB - RS90368 (ADVOGADO(A))

ANTONIO MARIO FIGUEIREDO NETO OAB - RS45270 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001394-94.2018.8.11.0007 REQUERENTE: DEUZILIA PEREIRA DE 

OLIVEIRA, DIAGNOSTICA CLINICA MEDICA LTDA - ME REQUERIDO: 

JAQUELINE SCHREINER FIGUEIREDO Vistos. Analisando detidamente o 

presente feito verifica-se que as provas até então produzidas deixam 

dúvida quanto às circunstâncias do acidente automobilístico que ensejou a 

distribuição da ação. Desse modo, e em atenção ao que estabelece o 

artigo 369 do CPC, designo AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO 

para o dia 29 DE NOVEMBRO DE 2018 às 14h00min. As testemunhas, até 

o máximo de três para cada parte, comparecerão à audiência de instrução 

e julgamento, levadas pela parte que as tenha arrolado, 

independentemente de intimação, ou mediante esta, se assim for 

requerido. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Mariana Kunz Granado 

Petrucci Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, 

HOMOLOGO o despacho proferido pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos 

termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 24 de setembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001394-94.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DIAGNOSTICA CLINICA MEDICA LTDA - ME (REQUERENTE)

DEUZILIA PEREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ANA CAROLINA MORAES ABOIN OAB - SP332099 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAQUELINE SCHREINER FIGUEIREDO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE SCHREINER FIGUEIREDO OAB - RS90368 (ADVOGADO(A))

ANTONIO MARIO FIGUEIREDO NETO OAB - RS45270 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001394-94.2018.8.11.0007 REQUERENTE: DEUZILIA PEREIRA DE 

OLIVEIRA, DIAGNOSTICA CLINICA MEDICA LTDA - ME REQUERIDO: 

JAQUELINE SCHREINER FIGUEIREDO Vistos. Analisando detidamente o 

presente feito verifica-se que as provas até então produzidas deixam 

dúvida quanto às circunstâncias do acidente automobilístico que ensejou a 

distribuição da ação. Desse modo, e em atenção ao que estabelece o 

artigo 369 do CPC, designo AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO 

para o dia 29 DE NOVEMBRO DE 2018 às 14h00min. As testemunhas, até 

o máximo de três para cada parte, comparecerão à audiência de instrução 

e julgamento, levadas pela parte que as tenha arrolado, 

independentemente de intimação, ou mediante esta, se assim for 

requerido. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Mariana Kunz Granado 

Petrucci Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, 

HOMOLOGO o despacho proferido pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos 

termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 24 de setembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001394-94.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DIAGNOSTICA CLINICA MEDICA LTDA - ME (REQUERENTE)

DEUZILIA PEREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

JAQUELINE SCHREINER FIGUEIREDO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE SCHREINER FIGUEIREDO OAB - RS90368 (ADVOGADO(A))

ANTONIO MARIO FIGUEIREDO NETO OAB - RS45270 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Certidão de Tempestividade 

Recursal Processo: 1001394-94.2018.8.11.0007; Valor causa: R$ 

50.904,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436)/[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]; Recuperando: 

Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. 

Certifico que o Recurso Inominado foi interposto tempestivamente, e a guia 

n° 15154 foi devidamente recolhida. Certifico, ainda, que procedo a 

intimação da parte recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões, no 

prazo de 10 (dez) dias. ALTA FLORESTA, 18 de março de 2020 DANIELLE 

FERREIRA MARQUES Gestor(a) Judiciário(a) Yana Kálita de Araujo Sousa 

Estagiária - 41890 SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

ALTA FLORESTA E INFORMAÇÕES: AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, 1987, 

CENTRO, ALTA FLORESTA - MT - CEP: 78580-000 TELEFONE: (66) 

35123600

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001354-44.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LEAO DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZABELA THAIS COELHO DEOTTI OAB - MT14067/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (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: 1001354-44.2020.8.11.0007 REQUERENTE: JOSE LEAO DE 

ARAUJO REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos. Trata-se de pedido de 

concessão de tutela provisória visando a suspensão dos descontos no 

benefício previdenciário da parte autora, sob a alegação de serem 

indevidos, eis que o requerente afirma não ter contraído tal dívida. Pois 

bem. O artigo 294 do CPC prevê que a tutela provisória pode 

fundamentar-se em urgência ou evidência, sendo que na primeira hipótese 

será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

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

conforme dicção do artigo 300 do CPC. Com efeito, o consumidor é 

nitidamente a parte mais vulnerável na relação processual, de modo que o 

sobrestamento dos descontos mensais das parcelas relativas a 

empréstimo consignado não causará prejuízos à instituição financeira ré, 

especialmente porque o perigo de irreversibilidade da medida, em casos 

como este, não existe, pois com eventual improcedência do pedido, as 

cobranças poderão ser restabelecidas de imediato. Ademais, a 

manutenção dos descontos até então feitos diretamente no benefício 

previdenciário da parte autora poderá comprometer a natureza alimentar 

do referido benefício e privar a parte autora de gerenciar de maneira 

adequada seus gastos mensais. A orientação jurisprudencial é clara no 

sentido de que em casos semelhantes é acertada a decisão que determina 

a suspensão dos descontos efetuados diretamente no benefício 

previdenciário da parte. Veja-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – SUSPENSÃO DO DESCONTO DA PARCELA 

MENSAL DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NOS PROVENTOS DO 

AGRAVADO – INDÍCIOS DE CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA – DECISÃO 

MANTIDA – IMPROVIMENTO. Havendo indícios que apontam para a 

contratação fraudulenta de empréstimo consignado, os descontos nos 

proventos do Agravado padecem de lastro, tornando acertada a decisão 

de primeiro grau que, em sede de antecipação de tutela, determinou sua 

suspensão.” (TJMT. AI, 14430/2013, DES.ADILSON POLEGATO DE 

FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 24/09/2013, Data 

da publicação no DJE 30/09/2013). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO 

CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. TUTELA 

ANTECIPADA DEFERIDA. Recurso interposto contra r. decisão que 

determinou a suspensão dos descontos efetuados diretamente no 

benefício previdenciário do autor, sob pena de multa diária. Circunstância 

em que o conjunto fático-probatório existente nos autos demonstra que 

estão presentes os requisitos essenciais à concessão da tutela 

antecipada, mister quando é plausível a alegação de que teria havido 

fraude na contratação do empréstimo bancário. Assim, tendo-se em vista 

a adequação da antecipação de tutela concedida, nada mais acertado do 

que a imposição de medida coercitiva que garanta o seu resultado prático. 

Inteligência do art. 461 do CPC. Decisão de primeiro grau in totum mantida. 

RECURSO DESPROVIDO.” (TJ-SP - AI: 688659520118260000 SP 

0068865-95.2011.8.26.0000, Relator: Elmano de Oliveira, Data de 

Julgamento: 03/08/2011, 23ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 10/08/2011). Assim, por estarem presentes os requisitos 

legais no caso em questão, que versa sobre relação de consumo, o 

deferimento do pedido de concessão da tutela provisória de urgência é 

medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos do artigo 6º da Lei nº 

9.099/95 e do artigo 84, §3º do Código de Defesa do Consumidor, DEFIRO 

A TUTELA PROVISÓRIA para determinar ao requerido que promova, no 

prazo de 05 (cinco) dias, as medidas administrativas necessárias para 

SUSPENDER os descontos no benefício previdenciário da parte 

requerente, correspondente ao CONTRATO nº 324420503-9, no valor de 

R$ 470,92 (quatrocentos e setenta reais e noventa e dois centavos), com 

parcelas de R$ 13,20 (treze reais e vinte centavos), até o deslinde do 

processo, sob pena de multa de 500,00 (quinhentos) reais para cada 

desconto efetuado após a intimação desta decisão. No tocante ao pedido 

de inversão do ônus da prova, considerando a verossimilhança da 

alegação feita pela parte reclamante e sua hipossuficiência, declaro em 

seu favor invertido o ônus da prova neste feito, com fundamento no artigo 

6.º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. CITE-SE a parte 

reclamada, a fim de comparecer à audiência de conciliação a ser 

designada. INTIMEM-SE. Cumpra-se imediatamente, ante a urgência que o 

caso requer. Alta Floresta/MT, 20 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: 1003764-12.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA DURSKI (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-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: 1003764-12.2019.8.11.0007 REQUERENTE: TEREZINHA 

DURSKI REQUERIDO: BANCO BRADESCO, BANCO BRADESCO CARTÕES 

S.A. Vistos. A parte ré informa que efetuou o pagamento integral da 

condenação e a parte autora concorda com o valor depositado, bem como 

informa a conta para transferência do valor. EXPEÇA-SE imediatamente 

alvará eletrônico de liberação do valor depositado judicialmente em favor 

da advogada da parte credora, desde que tenha poder expresso para 

receber no instrumento de procuração. Intimem-se. Após, arquive-se, com 

as formalidades de praxe. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 23 de março de 

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

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003397-22.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BMG S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DAS GRACAS DE LIMA DIAS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1003397-22.2018.8.11.0007 EXEQUENTE: BANCO BMG S.A 

EXECUTADO: MARIA DAS GRACAS DE LIMA DIAS Vistos. Realizada a 

penhora eletrônica de parte do valor executado, decorreu o prazo sem 

manifestação da executada. Já a parte credora requer o levantamento do 

valor depositado judicialmente. EXPEÇA-SE imediatamente alvará eletrônico 

de liberação do valor penhorado eletronicamente via Bacenjud em favor do 

advogado da parte credora, DESDE QUE o patrono possua no instrumento 

de procuração poder expresso para receber. Caso contrário, intime-se o 

credor para proceder a devida regularização, em cinco dias. Após, 

INTIME-SE a executada para, em cinco dias, adimplir o montante 

remanescente do débito, sob pena indicado pelo credor na petição Id nº 

30173753, sob pena de penhora de bens. Intimem-se. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 23 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: 1002848-12.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FRANSSIELY LONGHINI CARLOS POSSAMAE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANSSIELY LONGHINI CARLOS POSSAMAE OAB - MT0019968A 

(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))

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-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: 1002848-12.2018.8.11.0007 REQUERENTE: FRANSSIELY 

LONGHINI CARLOS POSSAMAE REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Presentes os requisitos de 

admissibilidade, RECEBO o recurso inominado, 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). Considerando que a parte recorrida já apresentou 

contrarrazões recursais, REMETA-SE o processo eletrônico para a Turma 

Recursal. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 23 de março de 2020. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002699-79.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX INACIO DE CARVALHO (REQUERENTE)

ROBERTO STAVARENGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-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: 1002699-79.2019.8.11.0007 REQUERENTE: ROBERTO 

STAVARENGO, ALEX INACIO DE CARVALHO REQUERIDO: AZUL LINHAS 

AEREAS, TAM LINHAS AÉREAS S/A Vistos. A parte devedora informa que 

efetuou o pagamento integral da dívida e os credores concordam com o 

valor depositado judicialmente, bem como informam a conta para 

transferência do valor. Ante o exposto, JULGO EXTINTA A PRESENTE 

AÇÃO DE EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no 

artigo 924, II, do vigente Código de Processo Civil. EXPEÇA-SE alvará 

eletrônico de liberação do valor depositado judicialmente em favor do(a) 

advogado(a) da parte credora, DESDE QUE o(a) patrono(a) possua no 

instrumento de procuração poder expresso para receber, observando-se 

os dados bancários fornecidos pelo credor. Caso contrário, intime-se a 

credora para proceder a devida regularização, em 05 (cinco) dias. Caso 

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

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

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

Alta Floresta/MT, 23 de março de 2020. MILENA RAMOS DE LIMA E S. 

PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001775-68.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MELANI LUISA FAVETTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1001775-68.2019.8.11.0007 REQUERENTE: MELANI LUISA 

FAVETTI REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos. A parte devedora 

informa que efetuou o pagamento integral da dívida e a credora concorda 

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

transferência do valor. Ante o exposto, JULGO EXTINTA A PRESENTE 

AÇÃO DE EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no 

artigo 924, II, do vigente Código de Processo Civil. EXPEÇA-SE alvará de 

liberação do valor depositado judicialmente em favor do exequente. 

Intimem-se. Por fim, certificado o trânsito em julgado, arquive-se, 

observadas as formalidades legais. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 23 de 
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março de 2020. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004627-65.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL FERREIRA CRUZ (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADER BENEDITO ARAUJO OAB - MG169245 (ADVOGADO(A))

PRISCILLA JONES FIGUEIREDO CARVALHO OAB - MG175950 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1004627-65.2019.8.11.0007 INTERESSADO: RAFAEL 

FERREIRA CRUZ REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos. A parte 

devedora informa que efetuou o pagamento integral da dívida e a parte 

credora concorda com o valor depositado judicialmente, bem como informa 

a conta bancária para transferência do valor. Ante o exposto, JULGO 

EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil. 

EXPEÇA-SE alvará eletrônico de liberação do valor depositado 

judicialmente em favor do(a) advogado(a) da parte credora, DESDE QUE 

o(a) patrono(a) possua no instrumento de procuração poder expresso 

para receber, observando-se os dados bancários fornecidos pelo credor. 

Caso contrário, intime-se a credora para proceder a devida regularização, 

em 05 (cinco) dias. Intimem-se. Por fim, certificado o trânsito em julgado, 

arquive-se, observadas as formalidades legais. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 23 de março de 2020. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003926-41.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO RODRIGUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (EXECUTADO)

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: 1003926-41.2018.8.11.0007 EXEQUENTE: APARECIDO 

RODRIGUES EXECUTADO: BANCO BMG S.A Vistos. Efetuada a penhora 

eletrônica do valor executado e certificado o trânsito em julgado da 

sentença que julgou improcedentes os embargos, a parte executada 

concordou com a conversão da penhora em pagamento. Já a parte 

credora concorda com o valor penhorado e informa a conta para 

transferência. Ante o exposto, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE 

EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 

924, II, do vigente Código de Processo Civil. Tendo em vista a expressa 

anuência do devedor, expeça-se alvará eletrônico de liberação do valor 

depositado judicialmente em favor do advogado da parte credora, DESDE 

QUE o patrono possua no instrumento de procuração poder expresso 

para receber. Caso haja custas processuais pendentes de quitação, 

proceda-se de acordo com as disposições da CNGC/MT. Intimem-se. Por 

fim, certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as 

formalidades legais. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 23 de março de 2020. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença 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))

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: 1000214-09.2019.8.11.0007 EXEQUENTE: MARIA SINEIDE 

GONCALVES DA SILVA EXECUTADO: BANCO PAN Vistos. Analisando o 

processo eletrônico verifico que os embargos à execução foram julgados 

improcedentes e decorreu o prazo sem interposição de recurso (certidão 

Id nº29976127). A parte credora requer a liberação do valor depositado 

em Juízo pelo devedor e informa a conta para transferência do valor. Ante 

o exposto, converto o depósito judicial em pagamento e JULGO EXTINTA A 

PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com 

fundamento no artigo 924, II, Expeça-se alvará eletrônico de liberação do 

valor depositado judicialmente em favor do advogado da parte credora, 

DESDE QUE o patrono possua no instrumento de procuração poder 

expresso para receber. Na sequência, remetam-se os autos virtuais à 

CAA para fim de cobrança das custas processuais, procedendo-se de 

acordo com as disposições da CNGC/MT. Por fim, certificado o trânsito em 

julgado, arquive-se, observadas as formalidades legais. Intimem-se. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 23 de março de 2020. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000867-45.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS JOSE PILGER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANSSIELY LONGHINI CARLOS POSSAMAE OAB - MT0019968A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IBAZAR.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. (EXECUTADO)

CATERPILLAR BRASIL LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - RJ53588-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

96 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1000867-45.2018.8.11.0007 EXEQUENTE: MARCOS JOSE 

PILGER EXECUTADO: CATERPILLAR BRASIL LTDA, IBAZAR.COM 

ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. Vistos. A parte devedora informa que 

efetuou o pagamento integral da dívida e a parte credora concorda com o 

valor depositado judicialmente, bem como informa a conta bancária para 

transferência do valor. Ante o exposto, JULGO EXTINTA A PRESENTE 

AÇÃO DE EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no 

artigo 924, II, do Código de Processo Civil. EXPEÇA-SE alvará eletrônico de 

liberação do valor depositado judicialmente em favor do(a) advogado(a) da 

parte credora, DESDE QUE o(a) patrono(a) possua no instrumento de 

procuração poder expresso para receber, observando-se os dados 

bancários fornecidos pelo credor. Caso contrário, intime-se a credora 

para proceder a devida regularização, em 05 (cinco) dias. Intimem-se. Por 

fim, certificado o trânsito em julgado, proceda-se de acordo com as 

disposições da CNGC/MT em caso de pendência de custas processuais. 

Após, arquive-se, observadas as formalidades legais. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 23 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: 1000876-70.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LEIDIMAR ARAUJO DA SILVA (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600 1000876-70.2019.8.11.0007 MARIA LEIDIMAR ARAUJO DA 

SILVA SEGURADORA LÍDER IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos 

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

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

requerente para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação ID 

30228080, no prazo de 15 (quinze) dias. Nada mais havendo encerro o 

presente. Alta Floresta, 20 de março de 2020. Assinado Digitalmente 

MARISE IVETE WOTTRICH BOCARDI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000018-39.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO ALVES (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)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600 1000018-39.2019.8.11.0007 MARIO ALVES INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 

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

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

requerente para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação ID 

30162293, no prazo de 15 (quinze) dias. Nada mais havendo encerro o 

presente. Alta Floresta, 20 de março de 2020. Assinado Digitalmente 

MARISE IVETE WOTTRICH BOCARDI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001988-45.2017.8.11.0007

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:

SANTA ROSA VIDROS E ACESSORIOS LTDA - ME (REU)

WALTER MIOSSO (REU)

ESTER ALVES DE SOUZA (REU)

LUANA DE SOUZA MIOSSO (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600 1001988-45.2017.8.11.0007 BANCO DO BRASIL SA SANTA 

ROSA VIDROS E ACESSORIOS LTDA - ME e outros (3) 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da Legislação vigente e 

artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o presente feito com a finalidade de 

abrir vistas ao Procurador do requerente para manifestação nos 

presentes autos acerca da certidão ID 30582314, bem como para requerer 

o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. Nada mais 

havendo encerro o presente. Alta Floresta, 23 de março de 2020. 

Assinado Digitalmente MARISE IVETE WOTTRICH BOCARDI Gestor de 

Secretaria

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001328-17.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANA DA SILVA OLIVEIRA 00059842113 (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA LEITE QUADRA DA COSTA OAB - MT21075-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDA CARDOSO DA SILVA (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600 1001328-17.2018.8.11.0007 VIVIANA DA SILVA OLIVEIRA 

00059842113 FERNANDA CARDOSO DA SILVA IMPULSIONAMENTO POR 

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

impulsiono o presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador 

do requerente para manifestação nos presentes autos acerca da certidão 

ID 30582321, bem como para requerer o que entender de direito, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Nada mais havendo encerro o presente. Alta Floresta, 

23 de março de 2020. Assinado Digitalmente MARISE IVETE WOTTRICH 

BOCARDI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002665-07.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO ROSSI DE CARVALHO (EXECUTADO)

SILVER FOX LIVRARIA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600 1002665-07.2019.8.11.0007 COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI 

NORTE MT SILVER FOX LIVRARIA LTDA - ME e outros IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do 

CPC, impulsiono o presente feito com a finalidade de abrir vistas ao 

Procurador do exequente para manifestação nos presentes autos acerca 

da certidão ID 30582324, bem como para indicar bens do executado 

passíveis de penhora, no prazo de 15 (quinze) dias. Nada mais havendo 

encerro o presente. Alta Floresta, 23 de março de 2020. Assinado 

Digitalmente MARISE IVETE WOTTRICH BOCARDI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1004801-74.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

R. T. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

I. D. D. S. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600 1004801-74.2019.8.11.0007 RODRIGO TOMAZ DE SOUZA ILDA 

DORNEL DE SOUZA IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da 

Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o presente feito 

com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do requerente para 

manifestação nos presentes autos acerca da certidão ID 30582326, bem 

como para requerer o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Nada mais havendo encerro o presente. Alta Floresta, 23 de março 

de 2020. Assinado Digitalmente MARISE IVETE WOTTRICH BOCARDI 

Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001446-56.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

ABEL VITOR DA SILVA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

3 5 1 2 3 6 0 0  1 0 0 1 4 4 6 - 5 6 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 0 7  B A N C O  B R A D E S C O 

FINANCIAMENTOS S.A. ABEL VITOR DA SILVA IMPULSIONAMENTO POR 
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CERTIDÃO Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, 

impulsiono o presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador 

do requerente para manifestação nos presentes autos acerca da certidão 

ID 30583369, bem como para requerer o que entender de direito, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Nada mais havendo encerro o presente. Alta Floresta, 

23 de março de 2020. Assinado Digitalmente MARISE IVETE WOTTRICH 

BOCARDI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004106-23.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EDNEI BLASIUS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIO LEMOS JUNIOR (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600 1004106-23.2019.8.11.0007 EDNEI BLASIUS SILVIO LEMOS 

JUNIOR IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da Legislação 

vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o presente feito com a 

finalidade de abrir vistas ao Procurador do requerente para manifestação 

nos presentes autos acerca da certidão ID 30592478, bem como para 

indicar bens do devedor passíveis de penhora, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Nada mais havendo encerro o presente. Alta Floresta, 23 de março 

de 2020. Assinado Digitalmente MARISE IVETE WOTTRICH BOCARDI 

Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005519-71.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA RAIMUNDA REGO (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1005519-71.2019.8.11.0007. AUTOR(A): 

MARIA RAIMUNDA REGO REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Trata-se de “Ação de Aposentadoria por 

Idade Hibrida” movida por MARIA RAIMUNDA REGO em face do INSTITUTO 

NACIOANL DO SEGURO SOCIAL – INSS, objetivando, em síntese, o 

recebimento de aposentadoria por idade, em razão de sua qualidade de 

trabalhadora rural e urbano. Com a inicial (ID. 27574971) foram colididos 

documentos via PJE. Recebida a inicial ao ID. 27588614. A Autarquia 

Federal apresentou contestação ao ID. 28068588, alegando 

preliminarmente suspensão do presente feito diante do Tema 1007, e no 

mérito pugnou pela improcedência de todos os pedidos contidos na inicial, 

tendo em vista a não comprovação do exercício de atividade urbana e 

rural ou vice-versa, durante o período de carência exigido. Instruiu os 

autos com documentos via PJE ao ID 28068589. A parte autora apresentou 

impugnação à contestação ao ID. 29983953. Após, vieram os autos 

conclusos. FUNDAMENTO. DECIDO. Quanto a preliminar de suspensão do 

presente feito, está não merece prosperar, pois o Superior Tribunal de 

Justiça publicou, em 04/09/2019, o acórdão de mérito dos Recursos 

Especiais n.º 1.674.221/SP e 1.788.404/PR representativos da 

controvérsia repetitiva descrita no Tema 1007, cuja tese foi firmada nos 

seguintes termos: “o tempo de serviço rural, ainda que remoto e 

descontínuo, anterior ao advento da Lei 8.213/1991, pode ser computado 

para fins da carência necessária à obtenção da aposentadoria híbrida por 

idade, ainda que não tenha sido efetivado o recolhimento das 

contribuições, nos termos do art. 48, § 3o. da Lei 8.213/1991, seja qual for 

a predominância do labor misto exercido no período de carência ou o tipo 

de trabalho exercido no momento do implemento do requisito etário ou do 

requerimento administrativo”. Superada a preliminar suscitada e não 

havendo outras preliminares à serem analisadas, não ocorre nenhuma 

hipótese de extinção do processo (NCPC, art. 354) ou de julgamento 

antecipado da lide (NCPC, art. 355). Fixo o ponto controvertido em prova 

do efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no 

prazo previsto pela legislação previdenciária (art. 48, § 2º c/c art. 142 da 

Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991). DESIGNO audiência de instrução 

para o dia 15 de junho de 2020, às 16h30min. Deverão as partes 

apresentar o rol de testemunhas no prazo comum de 15 (quinze) dias, 

conforme o § 4º do art. 357 do NCPC. Consignando que, de acordo com o 

artigo 455 do NCPC, caberá aos advogados das partes, informar ou intimar 

as testemunhas por eles arroladas do dia, da hora e do local da audiência, 

dispensando-se a intimação do juízo. Ressalvando que as testemunhas 

eventualmente arroladas pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública 

serão intimadas pela via judiciária. Caso arroladas testemunhas residentes 

fora da Comarca, independentemente de novo despacho, EXPEÇA-SE 

carta precatória com a finalidade de suas oitivas, consignando na 

deprecada a data designada para realização da audiência de instrução 

neste Juízo Deprecante, a fim de que não colidam as datas. INTIMEM-SE 

todas as partes e seus procuradores para comparecerem, consignando, 

nas intimações das partes autora e rés as penas do § 1º do art. 385 do 

NCPC. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Alta Floresta/MT, 16 de 

março de 2019. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001361-36.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO RIBEIRO DOMICIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIONIR FARIAS OAB - PA11037 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGROPECUARIA LILIANA LTDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO INTIMAÇÃO do Procurador do 

requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue um depósito 

identificado referente a condução do oficial de justiça. O recolhimento da 

diligência deverá ser feito através do site do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso http://www.tjmt.jus.br, no ícone emissão de guias online – 

Emitir guia (informar o serviço) Diligência - 1º Grau - informar o número 

processo - próximo - preencher a guia com as informações do endereço a 

ser diligenciado e gerar a guia, devendo ainda juntar aos autos o 

comprovante quitado para posterior cumprimento do ato deprecado.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1003355-36.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

A. B. D. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE ARAUJO DA SILVA OAB - MT27169/O (ADVOGADO(A))

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA OAB - 

MT0008341S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. C. D. A. J. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOURDES VOLPE NAVARRO OAB - MT0006279A (ADVOGADO(A))

GABRIEL ALFREDO VOLPE NAVARRO OAB - MT0015825A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1003355-36.2019.8.11.0007. 

REQUERENTE: ADRIANA BARBOZA DE ARAUJO REQUERIDO: ANTONIO 

CARLOS DE ARAUJO JUNIOR Vistos. Inicialmente, DETERMINO a 

realização de avaliação, por meio de Oficial de Justiça, da Oficina 

localizada na Avenida Angelin Zeni, nº 55, Setor Pioneiro, na cidade de 

Apiacás/MT, nestes termos, EXPEÇA-SE Carta Precatória. Ademais, defiro 

o depoimento pessoal das partes e a produção de prova testemunhal. 

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 06 de julho de 

2020, às 14h00min, para a oitiva das testemunhas e depoimento pessoal 

da parte autora. Fixo como pontos controvertidos no presente feito e no 

feito reconvencional: a) qual foi o patrimônio adquirido, no período de sua 

união conjugal (ônus de ambas as partes); b) qual foi à participação de 

ambos na aquisição deste patrimônio (ônus de ambas as partes). Deverá 

a parte apresentar o rol de testemunhas no prazo de 15 (quinze) dias, 

conforme o § 4º do art. 357 do NCPC. Consignando que, de acordo com o 

artigo 455 do NCPC, caberá ao advogado da parte, informar ou intimar as 

testemunhas por ele arroladas do dia, da hora e do local da audiência, 
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dispensando-se a intimação do juízo. Ressalvando que as testemunhas 

eventualmente arroladas pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública 

serão intimadas pela via judiciária. Caso arroladas testemunhas residentes 

fora da Comarca, independentemente de novo despacho, EXPEÇA-SE 

carta precatória com a finalidade de suas oitivas, consignando na 

deprecada a data designada para realização da audiência de instrução 

neste Juízo Deprecante, a fim de que não colidam as datas. INTIMEM-SE as 

Partes e seu procurador para comparecerem, consignando, nas 

intimações as penas do § 1º do art. 385 do NCPC. Sobre o despacho 

saneador, se tiverem as Partes outras provas a produzirem, 

especifiquem-nas em 05 (cinco) dias, esclarecendo a pertinência, nos 

termos do artigo 357, § 2º do NCPC, sob pena de preclusão. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Alta Floresta/MT, 16 de março de 2020. ANTÔNIO 

FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001806-25.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARTINHO DOS SANTOS LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Processo: 1001806-25.2018.8.11.0007. 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA EXECUTADO: MARTINHO 

DOS SANTOS LIMA Vistos. INTIME-SE o APELADO para apresentar as 

contrarrazões recursais, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do §1º, 

do art. 1.010, do NCPC, o qual poderá arguir como preliminar das 

contrarrazões as matérias a que se refere o §1º do art. 1.009. Havendo 

apelação adesiva ou preliminares nas contrarrazões, INTIME-SE o apelante 

para apresentar contrarrazões ou manifestar-se a respeito das 

preliminares, no prazo de 30 (trinta) dias. Insta salientar que os prazos 

processuais são contados nos termos do art. 219 da referida Lei. Após as 

providências necessárias, nos termos do artigo 1011 do NCPC, 

remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cumprindo-se o art. §3º, do art. 1.010, já indicado, com as 

homenagens deste Juízo, observando-se o disposto no artigo 346 da 

CNGC. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Alta 

Floresta/MT, 20 de maço de 2020. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA 

MARQUEZINI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000408-09.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMAR VIEIRA DE SANTANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Processo: 1000408-09.2019.8.11.0007. 

AUTOR(A): ROSIMAR VIEIRA DE SANTANA REU: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Verifico que o apelado, 

tempestivamente, apresentou contrarrazões. Por não haver apelação 

adesiva ou preliminar nas contrarrazões apresentadas, nos termos do 

artigo 1011 do CPC, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região, cumprindo-se o art. §3º, do art. 1.010, já indicado, 

com as homenagens deste Juízo, observando-se o disposto no artigo 346 

da CNGC. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Alta 

Floresta/MT, 20 de março de 2020. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA 

MARQUEZINI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004436-54.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LEISEMAR VILAS BOAS RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Processo: 1004436-54.2018.8.11.0007. 

AUTOR(A): LEISEMAR VILAS BOAS RIBEIRO REU: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL , 10 de março de 2020. “Vistos. 1- Redesigno a 

presente audiência para o dia 15/06/2020 às 15h30min. 2- Defiro a juntada 

de documentos comprobatórios do tratamento de saúde do patrono no 

prazo de 05 dias, contados da intimação, sob pena de preclusão da prova 

oral. 3- Intime-se. Cumpra-se. Cumpra-se. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA 

MARQUEZINI Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000054-81.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO PAULO MENGARDE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DORIVAL ADILSON BENETTE DE OLIVEIRA OAB - MT18029/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLY ROSA PIRES APPA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

TATIANE ALVES SALLES DOS SANTOS OAB - MT23084/O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Processo: 1000054-81.2019.8.11.0007. 

EXEQUENTE: SERGIO PAULO MENGARDE EXECUTADO: MARLY ROSA 

PIRES APPA , 10 de março de 2020. “Vistos. 1- Tendo em vista que a 

testemunha do autor Gildásio apresentou atestado médico no qual consta 

que ele necessita de 60 dias de repouso, à partir de 08/03/2020, e que 

esta testemunha foi intimada pelo autor tempestivamente nos moldes do 

artigo 455, §1º, assim como a testemunha Aparecido Fermino Paes (não 

compareceu sem motivo justificado), REDESIGNO a presente audiência 

para a data 15/06/2020 às 15h00min, DEVENDO A SECRETARIA INTIMAR 

JUDICIALMENTE ESSAS TESTEMUNHAS NOS TERMOS DO ARTIGO 455, 

§4, INCISO I, COM A ADVERTÊNCIA DE CONDUÇÃO COERCITIVA. 2- Sai a 

Parte Ré intimada a trazer suas testemunhas independente de intimação, 

conforme compromisso já juntado aos autos. 3- HOMOLOGO a desistência 

de depoimento pessoal da parte Ré. 4- Saem todos intimados. 5- Declaro 

encerrada a instrução, permaneçam os autos conclusos para a sentença. 

Cumpra-se.” ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz(a) de Direito

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

Processo Número: 1000357-61.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

L. S. G. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSON NONATO DE ALMEIDA JUNIOR OAB - AL6153 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. O. G. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MILTON DOS SANTOS SOUZA JUNIOR OAB - MT19385/O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ANA CAROLINE DE OLIVEIRA SANTOS GUIMARAES OAB - 

021.555.374-84 (REPRESENTANTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1000357-61.2020.8.11.0007. AUTOR: 

LEONARD SILVA GUIMARAES REU: L. O. G. Vistos. Tendo em vista a 

petição do réu ao id29525800, pugnando pela realização da audiência de 

conciliação, instrução e julgamento através de videoconferência com a 

comarca de Maceió/AL, inicialmente, a exiguidade do pedido ante a 

proximidade da realização da audiência, o que impossibilita tomadas das 

medidas necessárias, tanto física, técnica, como procedimental para 

realização do ato via videoconferência. Destarte, em que pese a 

possibilidade, já que esta comarca dispõe do recurso necessário, não se 
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pode afirmar quanto a comarca de Maceió/AL, pois necessário medidas 

judiciais para viabilização da videoconferência, desde a possibilidade de 

expedição de carta precatória para àquele juízo, para que, se possível em 

dia, hora e local apropriado marcar a audiência e o equipamento 

necessário a realização, o que, neste momento não se dispõe de tal 

informação. Por outro lado, o sistema à disposição deste juízo, que foi 

implementado recentemente pelo Tribunal de Justiça do Mato Grosso, para, 

justamente, atender aos anseios da lei, da economicidade e da razoável 

duração do processo, traz a possibilidade de realização de audiências por 

videoconferência em que os sujeitos envolvidos tenham à disposição 

unicamente equipamento físico e com tecnologia adequada e internet com 

conexão suficiente para possibilitar o procedimento, independente, como 

regra, de onde estejam os interlocutores. Desta forma, o causídico 

solicitante poderia realizar a audiência de seu escritório ou outro local 

adequado para a solenidade, desde que possua computador com câmera, 

internet com conexão suficiente (minimo de 1 MB de conexão), email para 

envio de link e navegador de internet, preferencialmente o google rome 

(por questão de adequação do aplicativo utilizado no procedimento), ou 

outro navegador, desde que possibilite estabelecer a videoconferência. 

Assim, pautado nestas premissas, intime-se a parte requerida através de 

seu advogado para que informe nos autos no prazo de 05 (cinco) dias o 

local onde deseja que seja realizada a solenidade e, caso seja em seu 

escritório, se possui todos aparatos tecnológicos necessários para a 

realização, e/ou se deseja que a solenidade seja realizada no fórum da 

Comarca de Maceió/AL. Por tais motivos, DETERMINO a imediata intimação 

da parte requerida, por meio de seu advogado, para que se manifeste com 

Urgência nos autos, diante da proximidade da audiência já designada. Às 

providências, cumpra-se. Alta Floresta/MT, 09 de março de 2020. Antônio 

Fábio da Silva Marquezini Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004261-26.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LICATI FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Processo: 1004261-26.2019.8.11.0007. 

AUTOR(A): JOSE LICATI FILHO REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Vistos. 1- Excepcionalmente, por ter o Patrono da 

Parte Autora informado a impossibilidade de comparecimento das 

testemunhas arroladas, REDESIGNO o presente ato para o dia 08 de junho 

de 2020, às 14h00min. 2- Sai o Patrono INTIMADO. Cumpra-se. Alta 

Floresta- MT, 17 de fevereiro de 2020. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA 

MARQUEZINI Juiz(a) de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001381-27.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IGOR SOARES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1001381-27.2020.8.11.0007. EXEQUENTE: 

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA EXECUTADO: IGOR SOARES Vistos. 

Cite-se a parte executada para que, nos termos do art. 8.º da LEF, no 

prazo de 05 (cinco) dias, pague a dívida com os juros de mora, custas 

processuais e encargos indicados na inicial, ou garanta a execução. 

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). Se não for paga a dívida, nem garantida a execução, o Sr. Oficial 

de Justiça procederá a penhora de tantos bens quantos bastem para 

pagamento do débito, procedendo-se desde logo a avaliação, devendo o 

valor constar do auto de penhora (art. 13, LEF). Se a parte executada não 

possuir bens passíveis de penhora, bem como não tiver domicílio ou dele 

se ocultar, arrestem-se tantos bens quantos bastem para garantir a 

execução, procedendo-se desde logo a avaliação. Registre-se a penhora 

ou arresto, independentemente do pagamento de custas. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Alta Floresta/MT, 23 de março de 

2020. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001394-60.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS LUIZ DEL MORAL (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE TEIXEIRA ALVES OAB - MT24126/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1001394-60.2019.8.11.0007. EXEQUENTE: 

ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: MARCOS LUIZ DEL MORAL 

Vistos. Trata-se de exceção de pré-executividade oposta por MARCOS 

LUIZ DEL MORAL em face da FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, nos autos da Execução Fiscal, onde o excipiente requer o 

reconhecimento da ilegitimidade passiva ad causam e/ou a prescrição da 

dívida, com a consequente extinção do feito (id27146279). Juntou os 

documentos de id27167013/27155039. A parte exequente foi intimada, 

manifestando pela rejeição total dos pedidos formulados pelo excipiente 

(id28915543). É o breve relatório. DECIDO. Tradicionalmente, ensina 

Humberto Theodoro Júnior que a doutrina e a jurisprudência admitem “a 

possibilidade de o devedor usar da exceção de pré-executividade, 

independentemente de penhora ou depósito da coisa e sem sujeição ao 

próprio procedimento dos embargos, sempre que sua defesa se referir à 

matéria de ordem pública e ligada às condições da ação executiva e seus 

pressupostos processuais” (THEODORO JÚNIOR, Humberto. “Comentários 

ao Código de Processo Civil”. 2ª edição. Rio de Janeiro: Forense, 2003. 

Vol. II. Pág. 665). Em real verdade a exceção de pré-executividade 

consiste na arguição da ausência dos requisitos da execução, 

independentemente de oposição de embargos. Em suma, a exceção de 

pré-executividade é um instrumento de provocação do órgão jurisdicional, 

por meio do qual se requer manifestação acerca dos requisitos da 

execução. Enseja o contraditório e, constatada a ausência dos requisitos 

enfocados, a execução deverá ser declarada extinta, via sentença 

terminativa. Se rejeitada, confirmada a presença dos requisitos 

indispensáveis, a execução tem seguimento normal. No processo 

executivo, seja com base em título judicial ou extrajudicial, de início, ao 

despachar a petição, compete ao juiz examinar se foram preenchidos os 

requisitos da validade do título (trata-se de numerus clausus), das 

condições da ação e dos pressupostos de desenvolvimento do processo, 

temas de ordem pública, como matérias cognitivas obrigatórias e 

apreciáveis de ofício. Além do mais, as matérias arguíveis por meio da 

exceção de pré-executividade são de ordem pública e devem ser 

conhecidas de ofício pelo juiz. Com efeito, a dificuldade do tema em análise 

é saber distinguir as matérias que podem ser alegadas por simples petição 

e as que devem ser por embargos. Pois bem, mais do que claro ficou o 

questionamento da possibilidade de utilizar-se da exceção de 

pré-executividade, quando for possível a declaração da existência de 

matérias de ordem pública, que devem, em verdade, ser reconhecidas 

ex-ofício pelo Magistrado ou quando o mesmo for provocado. A questão a 

ser analisada é se as matérias alegadas pela excipiente são ou não de 

ordem pública. Na ótica deste Magistrado, a alegação de ilegitimidade 

passiva ad causam da parte executada, não é de ordem pública, o que 

significa que não reconhecíveis de ofício, sem a dilação probatória. Isso 

porque, a parte executada alega que a propriedade rural autuada não lhe 

pertence, bem como, que a Fazenda Pública realizou a cobrança em 

duplicidade, eis que lavrou autos de infrações em face do excipiente e do 

irmão dele – João Carlos Del Moral – da mesma área rural, e de outras 

pessoas não individualizadas, portanto, são questões de mérito, que 

demandam dilação probatória. Deste modo, as questões levantadas pelo 

excipiente, demonstradas acima, não podem ser reconhecidas através da 

estreita via da exceção de pré-executividade, sobretudo por se tratar de 

matéria de alta indagação. A jurisprudência assim tem entendido sobre a 

exceção de pré-executividade em matéria de execução fiscal, senão 
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vejamos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO 

DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IMPOSSIBILIDADE – I - Inexiste reparo a ser 

feito na Decisão agravada, uma vez que decidiu corretamente a questão 

incidente impugnada, em perfeita consonância com a correta interpretação 

hermenêutica dos dispositivos normativos aplicáveis à espécie; II - Vem 

entendendo o C. STJ que as matérias passíveis de conhecimento na via da 

Exceção de Pré-Executividade são aquelas que possam ser conhecidas 

de ofício pelo juiz e que não demandem dilação probatória; III - Agravo de 

Instrumento improvido. “ (TRF 2ª R. – AGU 2004.02.01.001695-9 – 

(123512) – 1ª T. – Rel. Des. Fed. Reis Friede – DJU 18.02.2005 – p. 194) 

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO 

FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EXCEPCIONALIDADE DA 

MEDIDA – I. A exceção de pré-executividade admite a defesa prévia do 

executado visando à desconstituição do título executivo judicial somente 

em hipóteses excepcionais. II. A admissibilidade de exceção deve 

basear-se em situações reconhecíveis de plano, não sendo cabível nos 

casos em que há necessidade de discussão sobre o tema. III. Agravo de 

instrumento desprovido. “ (TRF 3ª R. – AG 1999.03.00.050156-0 – (94867) 

– 4ª T. – Relª Desª Fed. Alda Basto – DJU 02.03.2005 – p. 163) Assim, pelo 

que foi exposto, quanto a alegação de ilegitimidade passiva ad causam da 

parte executada, em sede de exceção de pré-executividade, não podem 

nem de longe ser reconhecida de ofício pelo Magistrado, POIS NESSE 

CASO A SUPOSTA ILEGITIMIDADE DEPENDE DE LONGA DILAÇÃO 

PROBATÓRIA, JÁ QUE SE ASSENTA NA NEGATIVA DO REQUERENTE DO 

FATO QUE DEU ENSEJO À MULTA AMBIENTAL, não sendo possível o seu 

acolhimento, sendo que nada impede que tais assuntos sejam discutidos 

em sede de embargos do devedor, via mais ampla, até porque, em nenhum 

momento conseguiu-se derrubar a presunção de validade da CDA. A 

alegação de ilegitimidade passiva ad causam, no PRESENTE CASO, NÃO É 

DE ORDEM PÚBLICA, sendo, portanto, uma questão de mérito, que 

demanda dilação probatória, JÁ QUE O REQUERENTE ALEGA QUE NÃO É 

O CAUSADOR DA INFRAÇÃO AMBIENTAL QUE GEROU A MULTA ORA 

EXECUTADA. Outrossim, quanto a alegação de prescrição da execução 

fiscal, passo, a análise. Inicialmente, vale destacar a DIFERENÇA entre 

DÍVIDAS TRIBUTÁRIAS e NÃO TRIBUTÁRIAS, do qual: - DÍVIDAS 

TRIBUTÁRIAS – aquelas decorrentes de uma obrigação tributária, ou seja, 

referentes a impostos, taxas, contribuições e demais obrigações 

acessórias; - DÍVIDAS NÃO TRIBUTÁRIAS – aquelas referentes a multas 

administrativas de entes públicos, ou seja, da União Federal, Estados, 

Municípios, INMETRO, PROCON, IBAMA, ANVISA, dentre outros; Neste 

sentido, verifica-se que o presente caso trata-se de DÍVIDA NÃO 

TRIBUTÁRIA decorrente de infrações Auto de Infração Nº 103779, 

gerando Processo Administrativo da SEMA Nº 478684/2007, conforme ID. 

Num. 19118462. Neste sentido, de acordo a presente Execução Fiscal o 

lançamento ocorreu da seguinte maneira, Processo Administrativo n º 

478684/2007 instaurado em 25/10/2007, constituição definitiva do crédito 

06/08/2014, constituição de juros 07/08/2014, CDA 2017172847 de 

12/03/2019, o que, segundo o mesmo alega possível prescrição. Vejamos! 

Nas DÍVIDAS TRIBUTÁRIAS o PRAZO PRESCRICIONAL ocorre por meio do 

artigo 174 do Código Tributário Nacional, ou seja, cinco anos, contados da 

data da sua constituição definitiva, já as DÍVIDAS NÃO TRIBUTÁRIAS “... 

uma vez que a exigência dos valores cobrados a título de multa tem 

nascedouro num vínculo de natureza administrativa, não representando, 

por isso, a exigência de crédito tributário, afasta-se do tratamento da 

matéria a disciplina jurídica do CTN...”(Recurso Especial de n° 714756SP 

2005/0003253-9, Relatora: Ministra ELIANA CALMON - Segunda Turma, 

STJ). Assim, visto a impossibilidade de utilizar o Código Tributário Nacional 

para a cobrança das DÍVIDAS NÃO TRIBUTÁRIAS, passamos para a regra 

geral de que, a prescrição deve seguir a o artigo 205 do Código Civil, “in 

verbis”: Art. 205, CC – “A prescrição ocorre em dez anos, quando a lei 

não lhe haja fixado prazo menor”. Entretanto, trata-se de relação existente 

entre o sujeito ativo (ente público) e o sujeito passivo (devedor), que 

obrigatoriamente deve ser administrada pelo Direito Público, e não pelo 

Código Civil, conforme nos ensina a ilustre ex-ministra do STJ, “... se a 

relação que deu origem ao crédito em cobrança tem assento no Direito 

Público, não tem aplicação a prescrição constante do Código Civil 

...”(Recurso Especial de n° 714756SP 2005/0003253-9, Relatora: Ministra 

ELIANA CALMON - Segunda Turma, STJ). Ademais, já que deve se utilizar 

o Código Civil quando da inexistência de legislação específica fixando 

prazo menor, vislumbra-se a legislação específica do Decreto n° 20.910 

de 1932, que em seu artigo 1º dispõe:. Art. 1º As dívidas passivas da 

União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou 

ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua 

natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do 

qual se originarem. Portanto, “... o crédito não-tributário, estadual ou 

municipal, prescreve em cinco anos´. Saliente-se que o prazo 

prescricional é contado da lavratura do auto de infração pelo poder 

público e não da inscrição deste na dívida ativa ...”. (Execução Fiscal de n° 

0278390-85.2006.8.19.0001 - 12ª Vara da Fazenda Pública da Comarca 

do Rio de Janeiro - Juíza Cristiana Aparecida De Souza Santos). Em outras 

palavras, a prescrição deverá seguir a regra do artigo 1º do Decreto n° 

20.910/1932, e só poderá alcançar os créditos de origem não tributários, 

ou seja, aqueles oriundos de sanções/multas administrativas da União 

Federal, Estados, Municípios e outras entidades (PROCON, INMETRO, 

IBAMA, ANVISA etc.), quando o lapso temporal decorrido entre a lavratura 

do auto de infração e a propositura da Execução Fiscal for superior a 05 

anos. Assim, a lavratura do auto de infração pelo poder público da CDA 

constante da petição inicial teve sua constituição definitiva em 06 de 

agosto de 2014 e a propositura da presente ação se deu em 12 de março 

de 2019, portanto, não houve a prescrição do débito. Bem como, cabe 

destacar que, diferentemente do que sustenta o executado, é o despacho 

do juiz que ordena a citação uma das causa interruptiva da prescrição, 

como se vê do art. 8º, §2º, da Lei 6.830/80: § 2º - O despacho do Juiz, 

que ordenar a citação, interrompe a prescrição. Sendo assim, é correto 

afirmar que a CDA constante nos presentes autos não está prescrita, vez 

que não transcorreu mais de 05 anos da data da lavratura do auto de 

infração e a propositura da presente ação, bem como houve a interrupção 

da prescrição pelo despacho que ordenou a citação do executado. 

DISPOSITIVO REJEITO TOTALMENTE À EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE 

e consequentemente, determino o prosseguimento da execução fiscal. 

Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase 

processual. Após escoado o prazo para recursos da presente, INTIME-SE 

a parte exequente, para, no prazo de 15 (quinze) dias, dar andamento 

efetivo ao feito, sob pena de arquivamento provisório dos autos (art. 40, §

§ 2º e 3º, da Lei 6.830/80), devendo trazer aos autos demonstrativo 

atualizado do crédito exequendo. Transcorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, CERTIFIQUE-SE. INTIMEM-SE, observando-se as 

prerrogativas do ente público e da Defensoria Pública. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 23 de março de 2020 Antônio Fábio da Silva Marquezini Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001707-21.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA PINHEIRO GONZAGA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1001707-21.2019.8.11.0007. AUTOR(A): 

MARIA LUCIA PINHEIRO GONZAGA REU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos. Diante da certidão ao id30582302, intime-se a 

perita médica nomeada nos autos para, em 15 (quinze) dias, apresentar o 

laudo pericial aos autos, sob pena de não pagamento dos honorários 

periciais. Apresentado o laudo pericial, cumpra-se a decisão de 

id19920405. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Alta 

Floresta/MT, 23 de março de 2020. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA 

MARQUEZINI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001219-03.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIAS NUNES FILHO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1001219-03.2018.8.11.0007. AUTOR(A): 

JOSIAS NUNES FILHO REU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Defiro o 

requerido ao id30205317, proceda-se a intimação do perito judicial 

nomeado para ato, para que proceda ao reagendamento da perícia judicial 

na parte autora, conforme decisão de id.244445933. Às providências, 

intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 20 de março de 2020. ANTÔNIO 

FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000584-85.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - PGE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JENZ PROCHNOW JUNIOR OAB - MT5432-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HEITOR GOBETTI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1000584-85.2019.8.11.0007. EXEQUENTE: 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - PGE EXECUTADO: HEITOR 

GOBETTI Vistos. Trata-se de execução fiscal ajuizada pela Fazenda 

Pública Estadual em face de Espólio de Heitor Gobetti. Citada, a herdeira 

Priscila Dayene Rezende Gobetti, na qualidade de representante do 

espólio, requereu a improcedência da inicial, visto que o executado Heitor 

Gobetti, ora falecido, não deixou bens à inventariar, portanto, não há que 

se falar em pagamento da dívida por parte dos herdeiros. Intimada, a 

Fazenda Pública permaneceu silente, conforme certidão de id302555509. 

Os autos vieram conclusos. É o relatório. DECIDO. Analisando os autos, 

verifico que a presente execução fora proposta em face do espólio e não 

em face dos herdeiros do executado Heitor Gobetti, todavia, a pessoa de 

Priscila Dayene Rezende Gobetti, apenas integra o espólio executado, não 

atuando diretamente como executada nos presentes autos, portanto, seus 

bens e valores não devem ser dispendidos para o pagamento da dívida em 

questão, visto que impenhoráveis, de acordo com os termos do artigo 833, 

inciso IV do Código de Processo Civil. Outrossim, esclarece a herdeira de 

Heitor Gobetti que não ocorreu qualquer partilha de bens do falecido e/ou 

que o mesmo tenha deixado bens à inventariar, conforme se comprova 

pelo documento juntado ao id23392016, não sendo os herdeiros 

detentores de qualquer quinhão herdado do de cujus que possa 

responder aos termos da suposta dívida que é cobrada nos presentes 

autos de execução, motivo pelo qual requerem o reconhecimento da 

improcedência da presente ação. Conforme dispõe o artigo 110 do Código 

de Processo Civil: “Art. 110 - Ocorrendo a morte de qualquer das partes, 

dar-se-á a substituição pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, 

observado o disposto no art. 313, §§ 1º e 2º”. É certo que os herdeiros, 

em nome próprio, não estão obrigados ao pagamento das dívidas deixadas 

pelo sucessor, mas, até os limites de cada quinhão, após a partilha, a 

herança está atrelada ao pagamento das dívidas deixadas, por força do 

artigo 1997 do Código Civil. Todavia, nos presentes autos, foi juntada a 

escritura pública de inventário negativo do falecido, na qual está dito que o 

mesmo não deixou bens a inventariar e não deixou testamento conhecido, 

deixou esposa e quatro filhos. Assim, os herdeiros do executado 

resguardam seu patrimônio particular, que de posse do inventário 

negativo, conseguem comprovar perante terceiros e em eventuais 

defesas em ações judiciais, que o falecido não deixou direitos ou bens, 

não havendo responsabilidade pessoal de nenhum dos herdeiros no 

pagamento dos débitos deixados pelo morto. Por força do artigo 1.792 do 

Código Civil de 2002 os herdeiros não poderão sofrer constrição a seu 

patrimônio particular a fim de quitar dívidas executado. Neste ponto, cabe 

esclarecer que, de posse do inventário negativo, os herdeiros do 

executado têm em mãos prova suficiente de que não receberam qualquer 

patrimônio do de cujus, não devendo saldar com recursos próprios as 

dívidas deixadas por ele, evitando contra si cobranças e constrição de 

bens, sejam por dívidas privadas, sejam por débitos de responsabilidade 

fiscal perante aos entes estatais, como é no presente caso. Assim, ante a 

inexistência de patrimônio deixado pelo executado, não há o que se falar 

em herdeiros responsáveis pelo pagamento/entrega de bens. Ante o 

exposto, e tendo em vista que a presente execução FOI PROPOSTA 

PERANTE O ESPÓLIO E NÃO PERANTE OS HERDEIROS, determino o 

arquivamento do presente feito, com fulcro no artigo 40 da Lei 6830/80. 

Dê-se vista dos autos às fazenda pública, nos moldes do §1º do 

mencionado artigo 40, da Lei 6830/80, após a vista arquivem-se os autos, 

aguardando, se for o caso, a prescrição, conforme § 4º, do mencionado 

artigo 40. Às providências, intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 23 de 

março de 2020. Antônio Fábio da Silva Marquezini Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002045-29.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAERCIO BOTEGA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1002045-29.2018.8.11.0007. EXEQUENTE: 

AYMORE EXECUTADO: LAERCIO BOTEGA Vistos. Diante da certidão de 

id30208124, proceda-se a intimação pessoal da parte autora para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, cumpra o pagamento da condução do Oficial de 

Justiça, sob pena de extinção. Intime-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 23 

de março de 2020. Antônio Fábio da Silva Marquezini Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1005002-66.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CLAUDEMIR MULIZINE (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1005002-66.2019.8.11.0007. 

EMBARGANTE: ANTONIO CLAUDEMIR MULIZINE EMBARGADO: BANCO 

BRADESCO Vistos. Trata-se de Embargos à Execução ajuizada por 

Antônio Claudemir Mulizine e Aparecida Jesus Diniz Mulizine, em desfavor 

de BANCO BRADESCO S.A., em que pugna pela declaração da ilegalidade 

da cláusula contratual (9), visto que totalmente incompreensível, bem 

como, para que seja aplicado ao caso o Código de Defesa do Consumidor. 

Alega a parte autora que celebraram na data de 20/02/2013, contrato de 

financiamento, mediante emissão da Cédula de Crédito Bancário nº 

0437076-7, a qual formalizava a concessão de crédito no importe de R$ 

90.000,00 (noventa mil reais), a ser pago em 72 meses, por meio de 06 

parcelas anuais. Consta da exordial que os embargantes encontram-se 

inadimplentes desde a 4ª prestação. Com a petição inicial (id26362020), 

não foram juntados documentos. A inicial foi recebida ao id29024279. 

Citado, o BANCO BRADESCO S.A. apresentou impugnação ao 

id29762381, requerendo a inaplicabilidade do CDC ao presente caso, e ao 

final a total improcedência da presente ação. Vieram-me os autos 

conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Compulsando os 

autos, cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que comporta o 

julgamento antecipado da lide, nos termos do inciso I do artigo 355 do Novo 

Código de Processo Civil, não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade 

de dilação probatória. Não existem preliminares a serem analisadas, assim, 

passo ao mérito da questão. De início cabe frisar que, na hipótese dos 

autos, de contrato bancário, o cliente é consumidor final de produto posto 

à sua disposição, sendo aplicável, por conseguinte, as normas do Código 

de Defesa do Consumidor a esses tipos de contratos. Conhecida como 

“de adesão”, tal modalidade contratual é comumente utilizada pelas 

grandes sociedades empresariais, bancos, em sua totalidade. É 
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expressamente prevista e regulamentada pelo Código de Defesa do 

Consumidor, no artigo 54, e aplicável ao presente caso por força da 

Súmula n. 297 do STJ, a qual colaciona que o Código de Defesa do 

Consumidor é aplicável às instituições financeiras. Nesse sentido, decidiu 

recentemente o Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 2591, 

confirmando que as relações de consumo de natureza bancária ou 

financeira devem ser protegidas pelo Código de Defesa do Consumidor. 

Esse foi o entendimento do Plenário do Supremo Tribunal Federal que, por 

maioria, julgou improcedente o pedido formulado pela Confederação 

Nacional das Instituições Financeiras na Ação Direta de 

Inconstitucionalidade. Sendo assim, os princípios do pacta sunt servanda, 

da obrigatoriedade dos contratos ou da autonomia da vontade das partes, 

não poderão prevalecer no contrato em exame, em vista da onerosidade 

excessiva de que se reveste. A obrigatoriedade dos contratos e a 

autonomia da vontade não podem ser tomadas como valores absolutos, 

porque, embora sejam novidades trazidas pelo Código Civil de 2002, a 

jurisprudência e a doutrina já adotavam a relatividade de tais princípios. 

Assim, há muito se admite a revisão contratual, com o fim precípuo de 

evitar as práticas abusivas e o desequilíbrio nestas relações, o que se 

denomina hodiernamente de dirigismo contratual. Como se não bastasse o 

respaldo contido no Código Civil, ainda deve ser invocado o Código de 

Defesa do Consumidor, que permite a revisão contratual na segunda parte 

do inciso V do art. 6º. O dispositivo trata da “Teoria da quebra da base do 

negócio jurídico”, que no direito comum tem maior ligação com o princípio 

da boa-fé. A referida teoria confere mais objetividade à revisão contratual, 

diferentemente da teoria da imprevisão. É que aquela dispensa a 

imprevisibilidade do evento futuro e também não protege apenas o fato 

excessivamente oneroso. Ela resguarda situação onde o contrato resta 

frustrado, perdendo seu sentido, por rompimento da sua base. É o que 

ocorre no caso vertente, que tem como causa de quebra da base a 

onerosidade excessiva. A revisão das cláusulas contratuais tem amparo 

na Constituição Federal em seu artigo 5º, caput, inciso XXXV, e por isso 

não fere o princípio do inciso XXXVI, do mesmo artigo, pois se as ações 

revisionais não fossem permitidas, seria violado o princípio da 

inafastabilidade da jurisdição, que possibilita ao cidadão buscar a tutela 

jurisdicional, mesmo que seja sobre um contrato, comumente defendido 

pelos bancos como ato jurídico perfeito. Deve registrar-se, entretanto, que 

a liberdade de contratar não se confunde com a liberdade contratual. A 

primeira ampara a iniciativa particular de contratar ou não, quando e com 

quem contratar. A segunda retrata o objeto do contrato. Nessa linha de 

entendimento, entendo APLICÁVEL ao caso em espeque as disposições 

contidas no Código de Defesa do Consumidor. Quanto a multa contratual, é 

certo que o art. 52, § 1º do CDC assim dispõe: Art. 52 (...)- “§ 1º: As 

multas de mora decorrentes do inadimplemento de obrigação no seu termo 

não poderão ser superiores a 2% (dois por cento) do valor da prestação.” 

Com efeito, recentes julgados do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso têm decidido pela redução da multa contratual de 10% para 2%, 

mesmo nos contratos celebrados antes da vigência da Lei nº 9.298/96, 

que alterou a lei consumerista e diminuiu de 10 para 2% o valor da multa. 

São eles: TJMT - Recurso de Apelação Cível nº 26971, Rel. Dr. João 

Ferreira Filho; TJMT - Recurso de Apelação Cível nº 10965/2007, Relatora 

Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 02/4/2008. Assim, deve-se 

MANTER a aplicação da multa em 2% (dois por cento), conforme 

estipulado no contrato (id8092626-pág.8). Do mesmo modo, extrai-se do 

contrato sub exame, que os juros moratórios foram fixados em 1% ao ano. 

Portanto, dentro do permissivo legal. Assim, não vislumbro qualquer 

irregularidade na cláusula contratual que prevê a incidência de juros 

moratórios de 1% ao ano, motivo pelo qual deve-se manter os juros 

moratórios conforme pactuados (id8092626-pág.8). Por fim, verifico que 

os embargantes alegaram GENÉRICAMENTE a abusividade das clausulas 

contratuais, principalmente da cláusula nº9, firmadas entre as partes e, 

quanto ao tema, é o seguinte o teor da súmula n.º 381, Superior Tribunal 

de Justiça, “Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de 

ofício, da abusividade das cláusulas”. Por tal motivo, não conheço dos 

pedidos não-especificados e não-discriminados. Ante o exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, para DEFERIR aplicação 

do CDC, o que permite a revisão contratual e INDEFERIR os demais 

pedidos. Portanto, tendo em vista a sucumbência parcial de ambas as 

partes, CONDENO o Requerido (Banco Bradesco) ao pagamento das 

custas e despesas processuais, desse processo e do processo de 

execução em apenso, em proporção ao montante que se apurar haver 

diminuído do débito executado, bem como a pagar honorários advocatícios 

que fixo em 10% do proveito econômico obtido pelo Autor, isto é, 10% do 

que for diminuído do valor executado. Na mesma linha, CONDENO os 

Embargantes a pagar as custas e despesas processuais, dessa ação e 

da ação de execução, em proporção ao saldo que se apurar realmente 

devido em liquidação, da mesma forma, condeno os Embargantes a pagar 

honorários advocatícios de 20% (vinte) do valor da dívida que persistir 

após a liquidação feita nos termos do dispositivo acima, vedada a 

compensação de honorários. Por conseguinte, resolvo o mérito da 

presente ação, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Transitada em julgado, promovam-se os cálculos dentro dos 

parâmetros fixados nesta decisão e arquivem-se, com as anotações. 

Translade-se cópia da presente sentença aos autos executivos em 

apenso (n.1001565-85.2017.8.11.0007). P.R.I.C. Alta Floresta/MT, 18 de 

março de 2020. Antônio Fábio da Silva Marquezini Juiz de Direito

Comarca de Barra do Garças

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 205115 Nr: 6651-34.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Disal Administradora de Consórcio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daguimar Bueno de Moraes Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edemilson Koji Motoda - 

OAB:SP 231.747, Thiago Borges Andrade - OAB:MT 18.994

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 SENTENÇA

1. Trata-se de execução de título extrajudicial proposta por DISAL 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA em desfavor de DAGUIMAR 

BUENO DE MORAES, todos qualificados nos autos.

2. Em análise aos autos, verifico decisão de fls. 142/143 que converteu o 

feito em execução de título extrajudicial e determinou a intimação do 

executado para pagamento do débito.

3. A parte executada fora devidamente intimada, manifestando-se pela 

composição de um acordo, no qual pagaria o valor de R$ 25.000,00 (vinte 

e cinco mil reais) em 5 parcelas de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). (fls. 

144/145)

4. A parte Exequente informou às fls. 154/155, que concordou com o 

parcelamento proposto pelo Executado. Assim, à fl. 158, fora juntado o 

comprovante do pagamento da primeira parcela do acordo, à fl. 163 da 

segunda parcela, e assim sucessivamente, até a comprovação da última 

parcela, conforme fl. 175.

5. Em ato contínuo, o exequente trouxe aos autos manifestação 

requerendo expedição de alvará para liberação de depósito judicial em seu 

favor, bem como da extinção do feito nos termos homologados. (fls. 

177/178)

6. É O RELATÓRIO. DECIDO.

7. Frente no exposto, DECLARO quitada a obrigação pela parte executada 

e, via de consequência, JULGO EXTINTO o presente cumprimento de 

sentença, com resolução do mérito, com fundamento no art. 924, II, do 

CPC/2015.

8. Ainda, DEFIRO o pedido manejado à fl. 177, devendo a Nobre Gestora 

expedir ALVARÁ DE LEVANTAMENTO DE NUMERÁRIO depositado neste 

Juízo, conforme demonstra os comprovantes de depósitos de fls. 

158/163/169/172/175, em favor da parte exequente na conta disposta às 

fls. 177.

9. Custas processuais pelo executado. Sem honorários de advogado, ante 

o cumprimento voluntário.

10. Transitada em julgado e após observar as cautelas de estilo, 

ARQUIVEM-SE com as baixas necessárias.

11. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 291208 Nr: 13715-90.2018.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Daguimar Bueno de Moraes Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Disal Administradora de Consórcio Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edemilson Koji Motoda - 

OAB:SP 231.747

 VISTOS.

1. Trata-se de Embargos à Execução, ajuizada por DAGUIMAR BUENO DE 

MORAES NETO em desfavor do DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO 

LTDA.

 2. Consta dos autos em apenso (Execução – Cód. 205115), a existência 

de um acordo firmado entre as partes, pondo fim na Execução.

3. É O RELATÓRIO. DECIDO.

4. Em análise aos autos em apenso (Execução – Cód. 205115 – fls. 

177/178), denota-se que o acordo firmado entre as partes, fora cumprido 

integralmente, colocando fim à demanda relativa ao adimplemento que deu 

origem ao presente feito.

5. Logo, tendo em vista que a presente demanda tem como objeto o 

mesmo mencionado autos de Execução Cód. 205115, já extintos em razão 

do cumprimento do acordo, resta evidenciada a ausência superveniente 

do interesse de agir, fato que por sua vez, acarreta a extinção do 

processo sem resolução de mérito.

6. Diante disso, pela impossibilidade de prosseguimento, JULGO EXTINTO o 

presente feito, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VI do 

CPC/2015.

7. Custas processuais pelo executado. Sem honorários de advogado, ante 

o cumprimento voluntário.

 8. Transitada em julgado, proceda-se às baixas e anotações necessárias 

e ARQUIVE-SE com as cautelas de praxe.

9. Expeça-se o necessário.

10. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 329837 Nr: 2821-84.2020.811.0004

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ambrosio Cidrão de Oliveira Sobrinho, Bias Tomaz de 

Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clarindo Lazaro Garcia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paolla Cardoso de Lima - 

OAB:24269/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 22. Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, INDEFIRO o 

pedido de tutela de urgência por ausência da probabilidade do direito. 23. 

CITE-SE o requerido, no endereço declinado na inicial, e INTIME -A para 

audiência de conciliação / mediação que DESIGNO para o dia 19/05/2020, 

ÀS 15h00min (HORÁRIO DE MATO GROSSO). INTIME-SE a parte autora 

por meio de seu advogado.24. Nessa audiência as partes deverão se 

fazer acompanhar de seus advogados, 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, 

do art. 334, do CPC. 25. Não havendo a composição ou não 

comparecendo qualquer das partes, a partir da data da audiência terá 

início automático o prazo de 15 (quinze) dias para contestação, nos 

termos do art. 335, I, do CPC. 26. DEFIRO o pedido de tramitação prioritária 

do feito, nos termos do art.71, do Estatuto do Idoso – Lei nº 10.741/03.27. 

Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 329346 Nr: 2578-43.2020.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ary Domingues da Silva Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:16168/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 9. Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR postulada e DETERMINO A 

BUSCA E APREENSÃO do veículo, descrito na inicial à fl. 03, NISSAN 

FRONTIER XE 25 X2, chassi 94DVCGD409J095137, placa NHR5590, 

renavam 00118232681, cor BRANCA, ano 2008/2008, entabulado com 

fulcro no Decreto-Lei 911/69.10. Executada a liminar, CITE-SE a requerida 

para purgar a mora, no prazo de 05 (cinco) dias, e contestar a ação, em 

15 (quinze) dias, conforme disposto art. 3°, §§ 2º e 3º, do Decreto-Lei 

911/69, com a nova redação que lhe foi dada pela Lei 10.931/04.11. O bem 

apreendido deverá ser depositado com pessoa indicada pelo Requerente 

(fls. 06/07v), haja vista a inexistência de depósito público nesta Comarca. 

Não havendo pessoa indicada como depositária, o bem será guardado em 

algum depósito particular, sob as expensas do Requerente.12. CONCEDO 

ao oficial de Justiça a prerrogativa insculpida no art. 212, §2º, 

CPC/2015.13. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 330078 Nr: 2915-32.2020.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elvis Parreira Rezende

 PARTE(S) REQUERIDA(S): General Motors do Brasil Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mayr Duarte de Lucena Ribeiro 

Magalhães - OAB:MT 12.843

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 18. Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, DEFIRO 

parcialmente o pedido de tutela de urgência e, por conseguinte, 

DETERMINO a disponibilização ao consumidor de veículo reserva com as 

mesmas características do originalmente adquirido até o dirimir da 

controvérsia dos autos, no prazo de 05 dias, sob pena de multa diária de 

R$1.000,00.19. CITE-SE o requerido, no endereço declinado na inicial, e 

INTIME -O para audiência de conciliação / mediação que DESIGNO para o 

dia 02/06/2020, ÀS 12h30min (HORÁRIO DE MATO GROSSO). INTIME-SE a 

parte autora por meio de seu advogado.20. Nessa audiência as partes 

deverão se fazer acompanhar de seus advogados, 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, 

do art. 334, do CPC. 21. Não havendo a composição ou não 

comparecendo qualquer das partes, a partir da data da audiência terá 

início automático o prazo de 15 (quinze) dias para contestação, nos 

termos do art. 335, I, do CPC. 22. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 264983 Nr: 16155-93.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: S. Gomes & M. Reis Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. A. G. Sirqueira - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando César Bortolaia - 

OAB:MT 5.444, Gabriel Gonçalves dos Reis - OAB:MT 20.062, Lélis 

Bento de Resende - OAB:MT 12.675

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS AURÉLIO 

RODRIGUES DOS SANTOS - OAB:17.066

 Vistos

1. DEFIRO pedido retro.

2. EXPEÇA-SE alvará em favor do Exequente, em conformidade com os 

dados bancários apresentados às fls. 230.

3. Após, INTIME-SE a parte Autora para se manifestar, requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.

 4. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 316896 Nr: 11606-69.2019.811.0004

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alceni Alves de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Cleto Ignacio de Macedo, NAYARA 

COSTA FARIA MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aridaque Luís Neto - OAB:MT 
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3.252

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS ANTONIO LIRA PONTES - 

OAB:57056 MG

 7.Considerando que as partes são capazes e estão devidamente 

representadas nos autos, HOMOLOGO O ACORDO CELEBRADO às fls. 

64/65, para que produza seus efeitos legais, e, via de consequência, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO com resolução do mérito, com fulcro no art. 

487, III, b, CPC/2015.8.INDEFIRO o pedido de habilitação nos autos 

postulado às fls. 70/76 pela Sr. SILVANA DA SILVA MENDES, bem como, 

INDEFIRO o pedido de reserva do valor correspondente a 50% do depósito 

consignado neste Juízo, tendo em vista que o aludido pedido deve ser 

postulado nos autos principais do inventário. 9.Ademais, os valores 

consignados serão carreados para os autos do inventário conforme o 

acordo celebrado, onde já se encontra reservado o quinhão da suposta 

convivente, conforme documento de fls. 101/102.10.EXPEÇA-SE alvará 

para liberação dos valores depositados em juízo em favor da Requerida, 

em conformidade com a conta apresentada às fls. 64v.11. Deverá ser 

deduzido o valor de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais 

que serão revertidas em favor do autor, ficando assim o valor de R$ 

5.592,38 (cinco mil quinhentos e noventa e dois reais e trinta e oito 

centavos). 12.EXPEÇA-SE ofício para o CRI desta comarca, para que 

proceda a transferência de domínio das áreas objeto da lide para o autor, 

conforme acordado às fls. 64/65.13.Certificado o trânsito em julgado, 

REMETAM-SE os autos ao arquivo definitivo, procedendo-se às baixas e 

anotações necessárias.14.Eventuais custas e honorários conforme 

acordado. 15.Publique-se. Intimem-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 38611 Nr: 115-90.2004.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRO LARES MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

LTDA, Severino Gomes de Lima, VAINA MARIA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionedis 

- OAB:MT 16.691-A, MARIA AMÉLIA CASSIANA MASTROROSA 

VIANNA - OAB:OAB/PR 27.109

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Santos Silva Junior - 

OAB:MT 21.662

 8.Diante o exposto, PROCEDA-SE à liberação dos valores bloqueados às 

fls. 384/386 em favor dos Executados.9.Conforme ensina HUMBERTO 

THEODORO JÚNIOR, a indicação de bens passíveis de penhora pelo 

Executado: "trata-se de dever – e não mero ônus – o da indicação dos 

bens a penhorar e o da prestação das meras informações necessárias à 

sua realização. Mesmo que o executado entenda que só tem bens 

impenhoráveis, deverá informar ao juiz, mediante a ressalva da 

impenhorabilidade que os afeta." (THEODORO JUNIOR, Humberto. Teoria 

Geral do Direito Processual Civil, Processo de Conhecimento e 

Procedimento Comum. V 3. edição 47ª. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 

246/247).10. Diante disso, tendo restado infrutífera a tentativa de bloqueio 

de valores nas contas bancárias dos Demandados, INTIMEM-SE os 

Executados através de seu patrono para que no prazo de 15 (quinze) 

dias, indique bens passíveis de penhora ou comprove a inexistência de 

bens, sob pena de aplicação de multa nos termos do art. 774, do 

CPC/2015. 11. Decorrido o prazo com ou sem manifestação, voltem-me 

conclusos para análise da configuração de ato atentatório à dignidade da 

justiça e o pedido de penhora de 30% mensal dos proventos salariais da 

conta de Executada.12. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 328541 Nr: 2112-49.2020.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alaor Pinto Fiuza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Orlando Corrêa Filho, Genoveva Corrêa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luis Ricardo Barros - 

OAB:PB 21.990

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 16.Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de bloqueio das matrículas nº 

54.326 e nº 54.327 formulado em tutela de urgência pleiteado.17.Ainda, 

com fundamento no poder geral de cautela, DETERMINO que SE OFICIE o 

Cartório de Registro de Imóveis local para proceder a averbação da 

presente ação à margem da matrícula n.18.436, nos termos do art.297, do 

CPC.18.CITE-SE a parte requerida, no endereço declinado na inicial, e 

INTIME-SE-A para audiência de conciliação/mediação que DESIGNO para o 

dia 19/05/2020, ÀS 13h30min (HORÁRIO DE MATO GROSSO). INTIME-SE o 

Autor por meio de seu advogado.19.Nessa audiência as partes deverão 

se fazer acompanhar de seus advogados, 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, 

do art. 334, do CPC. 20.Não havendo a composição ou não comparecendo 

qualquer das partes, a partir da data da audiência terá início automático o 

prazo de 15 (quinze) dias para contestação, nos termos do art. 335, I, do 

CPC. 21.DEFIRO o parcelamento das custas processuais em 06 (seis) 

vezes, com fundamento no art. 98, §6º do CPC c/c art.468, §7º, da CNGC. 

Ressalte-se que as parcelas deverão ser adimplidas até o dia 20 (vinte) 

de cada mês e as respectivas guias e comprovantes de pagamento 

juntadas periodicamente nos autos, a fim de fazer prova do 

recolhimento.22.ENCAMINHE-SE cópia da presente decisão ao 

Departamento de Controle e Arrecadação do Egrégio Tribunal de Justiça 

para registro e demais providências necessárias, conforme estabelecido 

no Ofício Circular nº. 04/2018/GAB/J-Aux, de 06.03.2018, da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso.23.Registre-se que após as 

providências acima anotadas, incumbirá a parte Interessada promover a 

emissão das guias de parcelamento que estarão disponibilizadas no site 

do Poder Judiciário – www.tjmt.jus.br.24.Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 2465 Nr: 1151-51.1996.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clovis Barros Marques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Camargo Soares Empreendimentos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clóvis Barros Marques - 

OAB:MT 3579, Henrique Fagundes Marques - OAB:MT 17.113

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLY DE SOUZA FERREIRA - 

OAB:11.696-GO

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) HENRIQUE 

FAGUNDES MARQUES, para devolução dos autos nº 

1151-51.1996.811.0004, Protocolo 2465, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 160435 Nr: 1040-08.2012.811.0004

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marianne Rocha de Souza, Eduardo Henrique Rocha de 

Souza, Fransergio Rocha de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jurandi Lopes Iribarem, Thais de Lima Silva, 

Valter Pacheco de Araujo, JUVERCINO MESSIAS CANDIDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Bento de Resende - 

OAB:MT 11.828, Luciana de souza oliveira pinheiro - OAB:141779 

OAB/MG, Luiz Paulo Gansalves de Resende - OAB:6272

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Takishita Martins 

da Fonseca - OAB:MT 12.203-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) GABRIEL 

GONÇALVES DOS REIS, para devolução dos autos nº 

1040-08.2012.811.0004, Protocolo 160435, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 274748 Nr: 3937-96.2018.811.0004
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Olimpio Ferreira de Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Gomes de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz Lopes Ferreira - 

OAB:MT 18.599

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANDRÉ LUIZ LOPES 

FERREIRA, para devolução dos autos nº 3937-96.2018.811.0004, 

Protocolo 274748, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 294747 Nr: 15782-28.2018.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Gomes de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olimpio Ferreira de Santana

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Luiz Lopes Ferreira - 

OAB:MT 18.599, PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGLHAES - 

OAB:8988/O

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANDRÉ LUIZ LOPES 

FERREIRA, para devolução dos autos nº 15782-28.2018.811.0004, 

Protocolo 294747, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 290668 Nr: 13411-91.2018.811.0004

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > 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 AUTORA: Rodway Comércio de Auto Peças Ltda, Luis Felipe da 

Silva Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. Ferreira de Oliveira - EIRELLI, Paulo Tarso 

de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA JULIA PICCIRILLO GOMIDE 

- OAB:23337/MT, Aridaque Luís Neto - OAB:MT 3.252

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ARIDAQUE LUÍS 

NETO, para devolução dos autos nº 13411-91.2018.811.0004, Protocolo 

290668, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 183786 Nr: 5316-14.2014.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Firmino Gomes Barcelos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adalberto Alves de Matos - 

OAB:MT 4.502

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionedis - OAB:MT 16.691-A

 VISTOS

1. Expeça-se alvará em favor do patrono da parte exequente, conforme 

requerido à fl. 219.

2. Após, arquivem-se os autos com as baixas e comunicações 

necessárias.

3. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 217420 Nr: 1286-62.2016.811.0004

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco de Assis Ramos da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lider Automóveis, Luiz Paulo Carloni Filho, 

Carlos Roberto Noleto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janderson Memória Ramos - 

OAB:MT 16.953, Luceny Rodrigues Severino de Lima - OAB:GO 

13.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fran Karlos de Oliveira - 

OAB:MT 21.222, Kayo Ronnaro Silva Dias - OAB:MT-22433/O, Ricardo 

Borges Leão Júnior - OAB:MT 19.113

 VISTOS

1. EXPEÇA-SE alvará em favor do patrono da parte requerida, conforme 

requerido à fl. 147.

2. Após, arquivem-se os autos com as baixas e comunicações 

necessárias.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 70762 Nr: 4117-98.2007.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anwar F.Ibrahim - ME, Munir Fahed Ibrahim, 

Clênia Monteiro Silva Ibrahim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionedis 

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lélis Bento de Resende - 

OAB:MT 12.675, Paulo Emílio Monteiro de Magalhães - 

OAB:MT-8.988

 VISTOS.

1.DEFIRO o pedido de fl.259 e DETERMINO a expedição de alvará para 

levantamento dos valores penhorados à fl.250.

2. Intime-se a parte autora para juntar nos autos, tabela atualizada dos 

valores remanescentes.

3.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 175256 Nr: 8890-79.2013.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edilon Barbosa Monteiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco Financiamentos S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Ferreira de Abreu - 

OAB:MT 18.260, Camila Roberta Rockenbach Padilha - OAB:MT 

18.109, José Antonio Tavares Junior - OAB:BA 11.147, Talita 

Verônica Fernandes - OAB:GO 35.090

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA FISCHER 

CAVALCANTE - OAB:OAB/MT 16.074, Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:RO 4.937

 Vistos.

1. Considerando a satisfação do débito cobrado, JULGO EXTINTA o 

Cumprimento de Sentença, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil/2015.

2. DETERMINO a expedição de ALVARÁ DE LEVANTAMENTO do valor 

integral, devendo o valor ser transferido via TED, na conta bancária de 

titularidade do Sr. Alex Ferreira de Abreu, informada em fls.175.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 213912 Nr: 11823-54.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Lurdes Queiros de Oliveira

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

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiane Maria David Barros - 

OAB:MT 20.213, Daiani Dela Justina - OAB:20223/0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 
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ZANDONADI - OAB:MT 5.736

 Vistos.

1. Considerando a concordância da parte autora, referente à decisão 

proferidas nestes autos, JULGO EXTINTA o Cumprimento de Sentença, 

com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil/2015.

2. DETERMINO a expedição de ALVARÁ DE LEVANTAMENTO do valor 

integral, devendo o valor ser transferido via TED, na conta bancária 

informada em fls.134.

 3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 173454 Nr: 6640-73.2013.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Barcelos Carlos e Gomes Advogados Associados

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil s/a

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adalberto Alves de Matos - 

OAB:MT 4.502

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA - OAB:357020, ANELY DE MORAES PEREIRA MERLIN - 

OAB:13571/B, Cinara Campos Carneiro - OAB:MT 8.521

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença movida por Barcelos Carlos e 

Gomes Advogados e Associados em desfavor de Banco do Brasil s/a.

Conforme se depreende dos autos, às fls. 551, a exequente requereu 

levantamento dos valores penhorados e que sejam transferidos para a 

conta bancária do seu patrono.

É o breve relato. Fundamento e decido.

Indefiro o item “b” do pedido de fl. 562, uma vez que o juiz homologou os 

cálculos do contrato e a parte não recorreu da decisão.

Estando a obrigação integralmente satisfeita, deve o presente 

cumprimento de sentença ser extinto em conformidade com as regras do 

art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II – a obrigação for satisfeita.

Assim, JULGO EXTINTO o presente feito nos termos do art. 924, inciso II, 

do Código de Processo Civil, sendo este com resolução de mérito.

Expeça-se alvará em favor da parte exequente, conforme requerido à fl. 

551v.

Observadas as formalidades legais, arquive-se.

P.I.C

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 178024 Nr: 12302-18.2013.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hilton de Paula Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maudi Korea Comercio de Veiculos Ltda, 

Hyundai Caoa do Brasil Ltda - Caoa Montadora de Veículos S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HÉLIO FERNANDO DE ALMEIDA 

GOMES - OAB:9.889/GO, JOÃO BOSCO ANTUNES TEIXEIRA NETO - 

OAB:OAB/GO 26.301

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Waldeck Felix de 

Souza - OAB:15.634-GO, Diego Sabatello Cozze - OAB:SP 252.802, 

Liliane Ferreira Sousa - OAB:14817/MT, Marcelo de Oliveira Elias - 

OAB:SP188.868-B, Maria Cecília Galbiatti de Oliveira - OAB:MT 7.814, 

Tatyana Botelho André - OAB:SP/170.219

 Vistos, etc.

Expeça-se alvará em favor da parte exequente, conforme requerido à fl. 

475.

Após, arquivem-se os autos com as baixas e comunicações necessárias.

P.I.C

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 178722 Nr: 703-48.2014.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gisley Amorim Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FCA Fiat Chrysler Automóveis do Brasil Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe Gazola Vieira 

Marques - OAB:MT 16.846/A

 Vistos etc.

Expeça-se alvará em favor do patrono da parte exequente, conforme 

requerido à fl. 412.

Após, arquivem-se os autos com as baixas e comunicações necessárias.

P.I.C

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 242588 Nr: 1127-85.2017.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. D. Primo dos Santos, Edilaine Duarte Primo 

dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Vieira de Souza - 

OAB:17522

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Luiz Lopes Ferreira - 

OAB:MT 18.599, Apoena Camerino de Azevedo - OAB:MT 13314-B, 

Izadora Lopes Nogueira Reis - OAB:MT 21.035, Paulo Emílio 

Monteiro de Magalhães - OAB:MT-8.988

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) GLAUCIANE 

IZUMMY TAMAYOCE, para devolução dos autos nº 

1127-85.2017.811.0004, Protocolo 242588, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000087-80.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO GUIMARAES SOBRINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR COELHO DA SILVA OAB - MT0019199A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO 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 VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

AV. RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - TELEFONE: (66) 3402-4400 E-mail: 

veje.barragarcas@tjmt.jus.br IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 

Intimação Processo n. 1000087-80.2019.8.11.0004 Requerente: JOSE 

ANTONIO GUIMARAES SOBRINHO ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: 

JUNIO CESAR COELHO DA SILVA - MT0019199A-O Requerido: BANCO 

BRADESCO SA ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: NELSON WILIANS 

FRATONI RODRIGUES - MT11065-A Nos termos da legislação vigente, da 

CNGC e Provimento nº 52/2007 , impulsiono estes autos, com a finalidade 

de: INTIMAR a parte Requerente para manifestar acerca do comprovante 

de pagamento no prazo de 05 (cinco) dias, conforme documentos 

vinculados disponíveis no sistema PJE. BARRA DO GARÇAS, 21 de março 

de 2020 (Assinado eletronicamente) JOSE FERNANDO CARVALHO 

SANTOS Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001797-72.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA SILVA DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

POLLYANA SOARES MATOS OAB - MT0018383A (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))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

AV. RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - TELEFONE: (66) 3402-4400 E-mail: 

veje.barragarcas@tjmt.jus.br IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 

Intimação Processo n. 1001797-72.2018.8.11.0004 Requerente: ANA 

PAULA SILVA DE OLIVEIRA ADVOGADO DO(A) EXEQUENTE: POLLYANA 

SOARES MATOS - MT0018383A Requerido: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

ADVOGADO DO(A) EXECUTADO: FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - 

MT11264-O Nos termos da legislação vigente, da CNGC e Provimento nº 

52/2007 , impulsiono estes autos, com a finalidade de: INTIMAR a parte 

Impugnada para, nos termos do artigo 49 da Lei 9.099/95, apresentar 

Contrarrazões aos Impugnação à Execução interposto nos autos, no 

prazo de 15 (quinze) dias, conforme documentos vinculados disponíveis 

no sistema PJE. BARRA DO GARÇAS, 21 de março de 2020 (Assinado 

eletronicamente) JOSE FERNANDO CARVALHO SANTOS Gestor de 

Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000641-78.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON GONCALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO BORGES LEAO JUNIOR OAB - MT0019113A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO FIRMINO MAIA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000641-78.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:AILTON 

GONCALVES DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RICARDO 

BORGES LEAO JUNIOR POLO PASSIVO: MARCIO FIRMINO MAIA 

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: 12/05/2020 

Hora: 12:20 , no endereço: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA 

MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . 23 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: 8012953-06.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DIANARY CARVALHO BORGES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LELIS BENTO DE RESENDE OAB - MT0012675A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAQUIM CANDIDO RIBEIRO (EXECUTADO)

SERGIO ANGELICO RIBEIRO (EXECUTADO)

MARCENARIA ARAGUAIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VANISSE MONTEIRO CAMPOS OAB - MT0021827A (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por 

seu advogado, para que no prazo de cinco dias manifeste o que entender 

de direito.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1002267-40.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WASHINGTON LUIZ CORADO SOUSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEYBSON IBIAPINO COSTA SANTOS OAB - MT19171/O (ADVOGADO(A))

ADRIEL DE CAMPOS SILVEIRA OAB - MT0020020A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIRO WANDERSON DA SILVA (EXECUTADO)

 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de INTIMAR o procurador da 

parte autora para que manifeste o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000642-63.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMAR BRANDLI BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMIRAMY BUENO DE CASTRO OAB - MT5880-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000642-63.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:VALDEMAR 

BRANDLI BORGES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SIMIRAMY BUENO 

DE CASTRO POLO PASSIVO: CLARO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra 

do Garças Data: 12/05/2020 Hora: 12:20 , no endereço: RUA FRANCISCO 

LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 

78600-000 . 23 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: 1001957-34.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WELSON PEREIRA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA DE SOUSA ARAUJO OAB - MT0021229A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT228213-O (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de INTIMAR os procuradores 

das partes para que manifestem o que entenderem de direito no prazo de 

cinco dias, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000643-48.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON GONCALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO BORGES LEAO JUNIOR OAB - MT0019113A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JURANDI SOUSA BARBOSA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000643-48.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:AILTON 

GONCALVES DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RICARDO 

BORGES LEAO JUNIOR POLO PASSIVO: JURANDI SOUSA BARBOSA 

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: 12/05/2020 

Hora: 12:40 , no endereço: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA 

MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . 23 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: 1002617-57.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS DORES REZENDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA DA SILVA CAMPOS OAB - MT17592/O (ADVOGADO(A))

JEAZIEL VICTOR TEIXEIRA LIMA OAB - MT0019406A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

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 A presente carta, referente 

ao processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa 
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Senhoria, na qualidade de polo ativo, para no prazo de 05( cinco) dias 

impugnar a contestação apresentada.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000967-72.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JUCIMAR SOUZA CRUZ (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE AMERICO OAB - MT21256/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TEREZINHA DIAS SOARES LEAL (REQUERIDO)

 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de INTIMAR o procurador da 

parte autora para que no prazo de cinco dias manifeste o que entender de 

direito, sob pena de extinção.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000877-64.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

YASMIN PALACIO BARBOSA (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 POLO ATIVO, por seu advogado, para que efetue no prazo 

de 05 (cinco) dias, o pagamento das custas processuais a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Esse valor deverá ser pago de 

forma separada, sendo R$ 413,40, referente às custas judiciais e à taxa 

judiciária(a ser calculado no site). Fica cientificado de que poderá acessar 

o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – JUIZADO 

ESPECIAL”, ou digitar diretamente na barra de endereço do seu navegador 

d e  i n t e r n e t  o  l i n k : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/juizado-especial/condenacaoCustasTa

xas, clicar no item Condenação de Custas e Taxas, preencher os campos 

com o número único do processo, marcar as caixas dos itens custas e 

taxas, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o CPF do 

pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá anexá-la nos autos. Advertência: Fica Vossa 

Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012453-47.2010.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA VIEIRA DA LUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR LOPES DA SILVA OAB - MT15348-O (ADVOGADO(A))

GISELE CRISTINA BALBO OAB - MT7454-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1 - Intimem-se as partes para, em 10 (dez) dias, manifestarem acerca do 

levantamento dos valores vinculados aos autos. 2 - Após, faça 

conclusos.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011693-88.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS OAB - MT17912-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMERSON RAIMUNDO DA COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Tendo restando frutífera a utilização do sistema eletrônicos de 

constrição de bens conforme ID 21720080 e informado seu paradeiro, não 

tendo ocorrido o pagamento da dívida, necessário se faz a penhora, 

avaliação e remoção de bens do devedor. Registro que uma vez não 

sendo mais possível a prisão civil do depositário infiel, as execuções têm 

sido frustradas após a penhora com o desvio do bem por parte de quem é 

executado, o que motiva a remoção aqui preconizada, conforme autoriza o 

artigo 840, II, do CPC. Assim sendo, caso o digno oficial de justiça logre 

encontrar bens passíveis de satisfazer a dívida, deverá removê-los para o 

depósito judicial desta comarca. Na hipótese da remoção implicar em 

despesas para o transporte dos bens, deverão elas ser arcadas pela 

parte autora, contudo de imediato caberá ao oficial de justiça ponderá-las 

e acrescê-las à dívida, ampliando o rol de bens constritos para custeá-las. 

Assim sendo, expeça-se mandado de penhora, avaliação e remoção, 

cabendo ao oficial de justiça proceder à penhora e remoção de tantos 

bens quantos bastem para amortização da dívida, realizando suas 

avaliações (art. 523, § 3º do CPC c/c o art. 52, caput, da Lei 9.099/95), 

indagando se a parte executada pretende dá-los como pagamento da 

dívida. 2- Na hipótese de não encontrar-se quaisquer bens penhoráveis 

(antes de ocorrer a extinção do feito – art. 53, §4º, da Lei dos Juizados 

Especiais Estaduais), o oficial de justiça descreverá na certidão todos os 

bens que guarnecem a residência ou estabelecimento do Devedor (art. 

836, § 1º e § 2º, do CPC). 3- Em caso de não pagamento do débito, após a 

lavratura do termo de penhora, se for o caso, intime-se o devedor que 

poderá impugnar – embargar – (art. 52, inciso IX da Lei 9.099/1995) a 

presente execução, podendo aventar as matérias catalogadas no art. 52, 

inciso IX, da lei em apreço, bem como as insertas no art. 525, do CPC. 4- 

Ao penhorar bens do devedor, oriente-se o digno oficial de justiça pelo 

disposto nos artigos 831 usque 836 do CPC, lavrando o competente auto 

nos moldes do artigo 838 do mesmo código. Se a parte executada fechar 

as portas da “casa” a fim de obstar a penhora de bens, o oficial deverá 

comunicar o fato ao juiz solicitando-lhe a ordem de arrombamento (art. 846 

do CPC). 5- Existindo bens gravados de ônus reais, a penhora recairá 

sobre a coisa dada em garantia, independentemente de nomeação (art. 

842 do CPC). Não sendo possível localizar a parte executada para a 

intimação da penhora, competirá ao oficial certificar detalhadamente as 

diligências realizadas, caso em que este magistrado poderá dispensar a 

intimação ou determinar novas diligências, consoante inteligência do artigo 

841 do CPC c/c 53 e seguinte da Lei n.º 9.099/1995. Não tendo a parte 

executada bens neste foro, dê vida ao art. 845 do CPC. 6- DEFIRO as 

benesses do art. 212, §2º, do CPC, outorgando ao oficial de justiça as 

prerrogativas ali insculpidas. 7- Em caso de não pagamento do débito, 

após a lavratura do termo de penhora, se for o caso, agende a Secretaria 

data para audiência de conciliação conforme preconiza o art. 53, § 1º, da 

Lei 9.099/1995, intimando o devedor com antecedência do respectivo ato, 

que na ocasião poderá impugnar – embargar – (art. 53, § 2º), por escrito 

ou oralmente a presente execução, podendo aventar as matérias 

catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em apreço, bem como no art. 917 

da Lei Instrumentária Civil. Caso o senhor meirinho não encontre o devedor 

ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, 

devolvendo-se os documentos que escoltaram a inicial mediante recibo 

nos autos e certificação, conforme dicção do art. 53, §4º, da Lei do 

Juizado Especial. 8- Intime-se. 9- Expeça-se o necessário. 10- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000620-05.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANA RODRIGUES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YAHN DE ASSIS SORTICA OAB - MS23450 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL FRANCISCO DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Cumpra-se conforme deprecado. 2- Após, devolva-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000263-93.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALVES NUNES E CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA GRECIA RODRIGUES NOGUEIRA OAB - MT22476/O 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ARLINDO GOMES DOS SANTOS JUNIOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Não tendo ocorrido o pagamento da dívida e restando parialmente 

infrutífera a utilização dos sistemas eletrônicos de constrição de bens, 

necessário se faz a penhora, avaliação e remoção de bens do devedor. 

Registro que uma vez não sendo mais possível a prisão civil do depositário 

infiel, as execuções têm sido frustradas após a penhora com o desvio do 

bem por parte de quem é executado, o que motiva a remoção aqui 

preconizada, conforme autoriza o artigo 840, II, do CPC. Assim sendo, 

caso o digno oficial de justiça logre encontrar bens passíveis de 

satisfazer a dívida, deverá removê-los para o depósito judicial desta 

comarca. Na hipótese da remoção implicar em despesas para o transporte 

dos bens, deverão elas ser arcadas pela parte autora, contudo de 

imediato caberá ao oficial de justiça ponderá-las e acrescê-las à dívida, 

ampliando o rol de bens constritos para custeá-las. Assim sendo, 

expeça-se mandado de penhora, avaliação e remoção, cabendo ao oficial 

de justiça proceder à penhora e remoção de tantos bens quantos bastem 

para amortização da dívida, realizando suas avaliações (art. 523, § 3º do 

CPC c/c o art. 52, caput, da Lei 9.099/95), indagando se a parte executada 

pretende dá-los como pagamento da dívida. 2- Na hipótese de não 

encontrar-se quaisquer bens penhoráveis (antes de ocorrer a extinção do 

feito – art. 53, §4º, da Lei dos Juizados Especiais Estaduais), o oficial de 

justiça descreverá na certidão todos os bens que guarnecem a residência 

ou estabelecimento do Devedor (art. 836, § 1º e § 2º, do CPC). 3- Em caso 

de não pagamento do débito, após a lavratura do termo de penhora, se for 

o caso, intime-se o devedor que poderá impugnar – embargar – (art. 52, 

inciso IX da Lei 9.099/1995) a presente execução, podendo aventar as 

matérias catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em apreço, bem como as 

insertas no art. 525, do CPC. 4- Ao penhorar bens do devedor, oriente-se 

o digno oficial de justiça pelo disposto nos artigos 831 usque 836 do CPC, 

lavrando o competente auto nos moldes do artigo 838 do mesmo código. 

Se a parte executada fechar as portas da “casa” a fim de obstar a 

penhora de bens, o oficial deverá comunicar o fato ao juiz solicitando-lhe a 

ordem de arrombamento (art. 846 do CPC). 5- Existindo bens gravados de 

ônus reais, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, 

independentemente de nomeação (art. 842 do CPC). Não sendo possível 

localizar a parte executada para a intimação da penhora, competirá ao 

oficial certificar detalhadamente as diligências realizadas, caso em que 

este magistrado poderá dispensar a intimação ou determinar novas 

diligências, consoante inteligência do artigo 841 do CPC c/c 53 e seguinte 

da Lei n.º 9.099/1995. Não tendo a parte executada bens neste foro, dê 

vida ao art. 845 do CPC. 6- DEFIRO as benesses do art. 212, §2º, do CPC, 

outorgando ao oficial de justiça as prerrogativas ali insculpidas. 7- Em 

caso de não pagamento do débito, após a lavratura do termo de penhora, 

se for o caso, agende a Secretaria data para audiência de conciliação 

conforme preconiza o art. 53, § 1º, da Lei 9.099/1995, intimando o devedor 

com antecedência do respectivo ato, que na ocasião poderá impugnar – 

embargar – (art. 53, § 2º), por escrito ou oralmente a presente execução, 

podendo aventar as matérias catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em 

apreço, bem como no art. 917 da Lei Instrumentária Civil. Caso o senhor 

meirinho não encontre o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o 

processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos que 

escoltaram a inicial mediante recibo nos autos e certificação, conforme 

dicção do art. 53, §4º, da Lei do Juizado Especial. 8- Intime-se. 9- 

Expeça-se o necessário. 10- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001534-06.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO DE ALMEIDA TOLEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIDAQUE LUIZ NETO OAB - MT0003252A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAURA VICUNA QUEIROZ CARNEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Tendo em vista o não cumprimento de sentença por parte da requerida, 

bem como os pedidos confeccionados pela parte autora, DETERMINO, em 

observância ao disposto no art. 52, caput, e incisos IV e V da Lei n.º 

9.099/1995 consubstanciado com o art. 513 do CPC, seja intimada a parte 

Ré para no prazo previsto no art. 523 do mesmo códex, ou seja, em 15 

(quinze) dias efetue o pagamento referente a sua condenação sob pena 

da mesma incorrer no acréscimo da multa de 10% (dez por cento) do 

montante cobrado. 2- Ultrapassado o prazo acima e não tendo a parte 

requerida materializado sua obrigação, faça conclusos para penhora por 

meio dos sistemas on-line. 3- Expeça-se o necessário. 4- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002136-94.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WELITON MATOS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELLA BEATRIZ SANTOS BRITO OAB - MT0019233A 

(ADVOGADO(A))

CRISTIANE ANDRADE FARIA WIEZZER OAB - MT27021/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):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Tendo em vista o não cumprimento de sentença por parte da requerida, 

bem como os pedidos confeccionados pela parte autora, DETERMINO, em 

observância ao disposto no art. 52, caput, e incisos IV e V da Lei n.º 

9.099/1995 consubstanciado com o art. 513 do CPC, seja intimada a parte 

Ré para no prazo previsto no art. 523 do mesmo códex, ou seja, em 15 

(quinze) dias efetue o pagamento referente a sua condenação sob pena 

da mesma incorrer no acréscimo da multa de 10% (dez por cento) do 

montante cobrado. 2- Ultrapassado o prazo acima e não tendo a parte 

requerida materializado sua obrigação, faça conclusos para penhora por 

meio dos sistemas on-line. 3- Expeça-se o necessário. 4- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000610-58.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

BELA ARTE FESTAS E EVENTOS EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA FONSECA DE OLIVEIRA FERREIRA OAB - GO38201 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE AVILMAR AMORIM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Cumpra-se conforme deprecado. 2- Após, devolva-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001163-42.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MOZART LIMA VIEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS OAB - MT17912-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATTUS INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES EIRELI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Tendo em vista o não cumprimento de sentença por parte da requerida, 

bem como os pedidos confeccionados pela parte autora, DETERMINO, em 

observância ao disposto no art. 52, caput, e incisos IV e V da Lei n.º 

9.099/1995 consubstanciado com o art. 513 do CPC, seja intimada a parte 

Ré para no prazo previsto no art. 523 do mesmo códex, ou seja, em 15 

(quinze) dias efetue o pagamento referente a sua condenação sob pena 

da mesma incorrer no acréscimo da multa de 10% (dez por cento) do 

montante cobrado. 2- Ultrapassado o prazo acima e não tendo a parte 

requerida materializado sua obrigação, faça conclusos para penhora por 

meio dos sistemas on-line. 3- Expeça-se o necessário. 4- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000588-68.2018.8.11.0004
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Parte(s) Polo Ativo:

CENTERLUZ MATERIAIS ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GNOTA MARIA OLIVEIRA ALVES OAB - MT0018120A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEMISA INDUSTRIA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Redesigne nova data para audiência de conciliação e expeça-se o 

necessário para conhecimento das partes. 2- Intime-se. 3- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001788-13.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JHONATAN NUNES VILLAS BOAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WESLEY MORAIS LEITE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Tendo em vista o não cumprimento do acordo conforme noticiado pelo 

exequente, em observância ao disposto no art. 52, caput, e incisos IV e V 

da Lei n.º 9.099/1995 consubstanciado com os arts. 513 e 523 do códex 

processual civil, jungido com os princípios orientadores da celeridade e da 

informalidade, DETERMINO seja intimada a parte Ré para no prazo de 15 

(quinze) dias, efetue o pagamento referente a sua condenação sob pena 

da mesma incorrer no acréscimo da multa de 10% (dez por cento) do 

montante cobrado. 2- Ultrapassado o prazo acima e não tendo a parte 

requerida materializado sua obrigação, faça conclusos para penhora por 

meio dos sistemas on-line. 3- Expeça-se o necessário. 4- Publique-se. 5- 

Registre-se. 6- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010876-24.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO ALEIXO BARBOSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILA TAUIL ADOLFO OAB - MT0016693A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAMAR JUNIOR DE SOUZA (EXECUTADO)

CRISTIIANE ALEXANDRE DA SILVA DOURADO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRO TAKISHITA MARTINS DA FONSECA OAB - MT0012203S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- INDEFIRO o pedido de nova determinação de penhora vez que restou 

demonstrado que os objetos que pertencem ao local, estão destinados ao 

trabalho da executada. 2- INTIME-SE a parte exequente para que indique 

no prazo de 30 (trinta) dias bens do devedor passiveis de penhora, sob 

pena de extinção. 3- Decorrido o aludido prazo sem que haja manifestação 

da parte exequente, façam conclusos os autos para decisão. 4- Intime-se. 

5- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001347-32.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE MACIEL SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIHNDY KELLY BIANQUINI OAB - MT0020250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA PEDRA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS OAB - MT17912-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Tendo em vista o não cumprimento de sentença por parte da requerida, 

bem como os pedidos confeccionados pela parte autora, DETERMINO, em 

observância ao disposto no art. 52, caput, e incisos IV e V da Lei n.º 

9.099/1995 consubstanciado com o art. 513 do CPC, seja intimada a parte 

Ré para no prazo previsto no art. 523 do mesmo códex, ou seja, em 15 

(quinze) dias efetue o pagamento referente a sua condenação sob pena 

da mesma incorrer no acréscimo da multa de 10% (dez por cento) do 

montante cobrado. 2- Ultrapassado o prazo acima e não tendo a parte 

requerida materializado sua obrigação, faça conclusos para penhora por 

meio dos sistemas on-line. 3- Expeça-se o necessário. 4- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000548-18.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

Orivan Evangelista dos Santos (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL LANZ OAB - SC35690 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARINEIDE DUTRA LIMA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Cumpra-se conforme deprecado. 2- Após, devolva-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011468-10.2012.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSCELINO FERREIRA DE SOUSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA NAPOLIS COSTA OAB - MT15569-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CEZALTINO PINHEIRO FRANCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WEILY SILVA SANTOS OAB - MT0014572A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

INJEDIESEL BOMBAS INJETORAS (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- DEFIRO o pedido da exequente, e em continuidade ao pleito, INTIME-A 

para que indique o paradeiro do bem no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de extinção do feito. 2- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001477-56.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ADELCIO LOPES DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Observando que a inicial preenche os requisitos do Diploma Processual 

Civil, especificamente no que concerne aos seus artigos 319 e 320, não 

sendo caso de aplicabilidade do art. 321 do mesmo codex e não estando 

patente a falta das condições da ação e a ausência dos pressupostos 

processuais, recebo a presente dando continuidade à atividade 

jurisdicional deste juízo. 2- DEFIRO ao promovente os benefícios da Justiça 

Gratuita nos termos da Lei 1060/50, por declarar ser a parte requerente, 

pessoa física hipossuficiente. 3- Apraze audiência de conciliação, 

procedendo à citação pessoal da(s) parte(s) requerida(s) - na forma 

preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para comparecimento à audiência de 

conciliação (LJESP, art. 18, § 1º), oportunidade em que poderá contestar a 

ação em uma das formas preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo 

facultada a formulação de pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo 

a citação conter em seu bojo a ressalva de que o não comparecimento à 

sessão de conciliação, ou à audiência de instrução e julgamento, implica 

na presunção de verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, 

art. 20), com julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo 

correio deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 4- Cientifique 
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à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 5- Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 6- Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 7- Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a(s) parte(s) requerida(s), se possível no prazo de 20 (vinte) dias 

antes da audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, do art. 334 do 

CPC), consignando em seu bojo nossas homenagens. 8- Expeça-se o 

necessário. 9- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002091-90.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DIVINA VILLAS BOAS DA CRUZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FREDERICO MARTINS BORGES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Tendo em vista o não cumprimento de sentença por parte da requerida, 

bem como os pedidos confeccionados pela parte autora, DETERMINO, em 

observância ao disposto no art. 52, caput, e incisos IV e V da Lei n.º 

9.099/1995 consubstanciado com o art. 513 do CPC, seja intimada a parte 

Ré para no prazo previsto no art. 523 do códex, ou seja, em 15 (quinze) 

dias efetue o pagamento referente a sua condenação sob pena da mesma 

incorrer no acréscimo da multa de 10% (dez por cento) do montante 

cobrado. 2- Ultrapassado o prazo acima e não tendo a parte requerida 

materializado sua obrigação, faça conclusos para penhora por meio dos 

sistemas on-line. 3- Expeça-se o necessário. 4- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002902-50.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

COSMO GOMES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLLYANA SOARES MATOS OAB - MT0018383A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Acolho a justificativa apresentada pela parte autora. 2. Designe-se nova 

data para audiência de conciliação, intimando-se as partes. 3. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002907-72.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SUSANA MORAES ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLLYANA SOARES MATOS OAB - MT0018383A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Acolho a justificativa apresentada pela parte autora. 2. Designe-se nova 

data para audiência de conciliação, intimando-se as partes. 3. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000004-30.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

HULALA MODA POPULAR COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA MENDES COELHO OAB - MT27566/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MONICA ETERNA GOMES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- A petição inicial da parte autora não está em consonância com o art. 

798, motivo pelo qual, em consonância com o que determina o art. 317 do 

CPC, DETERMINO à parte que emende a inicial no prazo de 15 (quinze) 

dias, juntando aos autos título executivo extrajudicial, bem como se atente 

ao enunciado 135 do FONAJE, abaixo transcrito: ENUNCIADO 135 

(substitui o Enunciado 47) : O acesso da microempresa ou empresa de 

pequeno porte no sistema dos juizados especiais depende da 

comprovação de sua qualificação tributária atualizada e documento fiscal 

referente ao negócio jurídico objeto da demanda. (XXVII Encontro 

Palmas/TO). 2- Decorrido o lapso temporal concedido, certifique a 

tempestividade da manifestação e faça conclusos. 3- Intime-se. 4- 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002351-70.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO CORREA MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA LOURENCO SILVA OAB - MT20409/O (ADVOGADO(A))

WESLEY EDUARDO DA SILVA OAB - MT0013617A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Trata-se de pedido de reconsideração de decisão que indeferiu medida 

de liminar onde se verifica que o meio lançado pelo douto causídico não é 

o adequado para hostilizar a decisão que negou a liminar, mesmo porque 

visa rediscutir por via oblíqua fatos já decididos, assim, NÃO CONHEÇO do 

pedido retro, em analogia ao art. 505, do Código de Processo Civil. 2- Em 

continuidade ao feito, designe nova data para a realização da audiência de 

conciliação, expedindo-se o necessário para dar conhecimento às partes. 

3- Intimem-se. 4- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000053-42.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO(A))

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAG S.A. MEIOS DE PAGAMENTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1 - Intime-se a parte executada para, em 05 (cinco) dias, manifestar-se 

acerca dos cálculos juntados pelo contador judicial. 2 - Transcorrido o 

prazo, voltem-me para deliberar acerca da expedição de alvará do valor 

vinculado aos autos. 3 - Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002106-30.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VERA SONIA SOUSA VILELA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE NILTO ROSA ALVES OAB - MT22110/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))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1 - Intimem-se as partes para, em 10 (dez) dias, manifestarem acerca do 

levantamento de valores vinculados aos autos. 2 - Após, faça conclusos.
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Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000597-64.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA RAMOS DE BRITO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLLYANA SOARES MATOS OAB - MT0018383A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDENICE HENRIQUE DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Informado novo endereço, expeça-se o necessário para dar vida às 

determinações contidas em evento ID 16063615. 2- Expeça-se o 

necessário. 3- Cumpra-se.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51614 Nr: 1388-70.2005.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Vieira Marques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES SATÉLITE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando César Bortolaia - 

OAB:MT 5.444, RICARDO RODRIGUES DE ALMEIDA - OAB:MT 12.493

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO CAVALCANTI 

BATISTA - OAB:5868-A/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANTÔNIO ALVES DE 

SOUSA FILHO, para devolução dos autos nº 1388-70.2005.811.0004, 

Protocolo 51614, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000391-50.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA RESENDE MELO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA OAB - GO0034487A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO ANTONIO POLIZELI GALVAO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Dado o lapso temporal da petição de ID nº 27586151, intime-se a parte 

autora para, em 30 (trinta) dias, regularizar o polo passivo da lide em 

virtude do falecimento do requerido. 2. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001828-58.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA MARIA DE BRITO COSTA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA FERREIRA OAB - MT0007402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIMAS BANNWART (REQUERIDO)

ELCIO LUIZ BRUNELLI PASSERINI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO CARVALHO DA MOTA OAB - MT28413-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Ocorreu o pagamento parcial da dívida, razão pela qual o(a) 

advogado(a) da parte autora requer a transferência do numerário para 

conta bancária por ele(a) indicada. 2. Com esteio nas disposições da 

CNGC, DEFIRO o pedido formulado, DETERMINANDO sejam adotadas as 

providências necessárias para expedição de alvará consoante petição 

do(a) advogado(a) que representa os interesses da parte autora, 

inclusive realizando-se a transferência do montante para a conta indicada 

no ID nº 29275031. 3. Ademais, intime-se a parte autora para que, em 10 

(dez) dias, se manifeste acerca do depósito efetuado no ID nº 30154012. 

4. Expeça-se o necessário. 5. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000618-35.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO S. FILHO E LACERDA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS DE ALMEIDA VIEIRA OAB - SP358551 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIA KIOMA RIBEIRO SANTANA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. A petição inicial da parte autora não está devidamente 

instruída com prova de sua situação jurídica, não observando o enunciado 

135 do FONAJE, abaixo transcrito: ENUNCIADO 135 (substitui o Enunciado 

47): O acesso da microempresa ou empresa de pequeno porte no sistema 

dos juizados especiais depende da comprovação de sua qualificação 

tributária atualizada e documento fiscal referente ao negócio jurídico objeto 

da demanda. (XXVII Encontro Palmas/TO). 2. Ante ao exposto, deverá a 

parte autora emendar a inicial em consonância com o enunciado acima 

grafado, precisamente no prazo de 15 (quinze) dias. Após o transcurso 

do prazo, com ou sem manifestação, faça imediatamente conclusos. 3. 

Intime-se. 4. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000917-46.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OSVALDO BRASILEIRO DO PRADO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Intime-se a parte autora para que, em 15 (quinze) se manifeste acerca 

do cumprimento do TAC. 2. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011672-15.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANILTO DA SILVA SOUSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL MARTINS FELICIO OAB - MT0004826S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO DA SILVA MARQUES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR BORTOLAIA OAB - MT5444/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- INDEFIRO o pedido de ID nº 24819737, pois tal incumbência pertence ao 

autor, vez que não há comprovação do exaurimento das diligências 

possíveis pelo autor na tentativa de localização dos bens. 2- Intime-se a 

parte autora para no prazo de 15 (quinze) dias informar quanto a 

existência de bens do réu, sob pena de extinção da ação. 3- Ultrapassado 

o prazo acima e não tendo a parte materializado sua obrigação, faça 

conclusos. 4- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001105-10.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA FERNANDA SATO LOPES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS RODRIGUES MARTINS OAB - MT0019909A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L L CONSTRUTORA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. INDEFIRO o pedido de ID nº 26478938. Intime-se a parte autora para, em 

10 (dez) dias, dar prosseguimento ao feito, e apresentar bens passíveis 

de penhora da parte executada, sob pena de extinção do feito. 2. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1001597-31.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD (REQUERENTE)

RODRIGO BUENO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD OAB - MT0008963A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

AIR FRANCE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALFREDO ZUCCA NETO OAB - SP154694-O (ADVOGADO(A))

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1- Em análise aos autos, verifico que, por lapso, ocorreu erro 

na decisão de ID nº 26462921, no que tange ao seu conteúdo, eis porque, 

chamo o feito à ordem para promover a sua retificação, passando a 

mesma a ter a seguinte redação: “Vistos, etc. 2. Diante da manifestação 

de vontade das partes em encerrar o litígio conforme acordo encartado 

aos autos, estando regulares os termos da avença, tendo sido 

resguardados os interesses das partes, nos termos do art. 487, III, b, e 

ainda o disposto no art. 200, caput, todos do Código de Processo Civil, 

bem como atento ao Enunciado 90 do Fonaje, HOMOLOGO para todos os 

fins de direito a transação entabulada entre as partes, declarando (art. 

316 do CPC) EXTINTO o processo em apreço com relação a ré AIR 

FRANCE. 3. Sem custas ou honorários advocatícios. 4. Devendo o feito ter 

o seu regular prosseguimento com relação a ré GOL LINHAS ÁREAS 

INTELIGENTES S.A. 5. Publique-se. 6. Registre-se.” 7- Intime-se. 8- 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001102-55.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE CRISTINA DE JESUS NUNES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SYLVIA MARIA DE ASSIS CAVALCANTE OAB - MT0005771A 

(ADVOGADO(A))

CHRISTYANO DE ASSIS CAVALCANTE OAB - MT20464/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ILTON MACIEL (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD OAB - MT0008963A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Intime-se a parte autora para, em 10 (dez) dias, manifestar acerca dos 

depósitos efetuados nos ID’s 26746746, 28135990, 29229715. 2. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000350-49.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ROBERTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO LUIS COSTA SAGGIN OAB - MT5734-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO FINASA S/A. (REQUERIDO)

ITAU UNIBANCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Ab initio, cumpre esclarecer que a condenação em custas pela 

ausência do autor às audiências dos Juizados Especiais Cíveis tem 

natureza sancionatória, uma vez que movida a máquina judiciária para o 

desenvolvimento regular de uma ação judicial. Tutela-se, portanto, a 

prestação jurisdicional, o processo e suas finalidades. 2. A sanção 

prevista no artigo 51, inciso I e § 2º, da Lei 9.099/95 tem natureza 

processual reparatória fundada no fato de que, se o autor ausentou-se à 

audiência de conciliação, falta-lhe interesse processual no 

prosseguimento da ação, a não ser que prove motivo de força maior que o 

tenha impedido de estar presente à audiência, merecendo, portanto, que 

pague as custas do processo, sendo essa sanção apenas limitadora, de 

forma a não se permitir o desvio do legítimo interesse processual de quem 

realmente necessita da prestação jurisdicional. 3. No caso em tela, 

denota-se dos documentos acostados junto a petição de ID nº 29285512 

que o autor não esteve presente na solenidade designada por ter sido 

vítima de um AVC. 4. Sendo assim, DEFIRO o pedido e isento o autor do 

pagamento das custas processuais pertinentes. 4. Intime-se. 5. 

Cumpra-se. 6. Nada mais sendo requerido em 05 (cinco) dias, arquive-se.

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011392-49.2013.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS GONCALVES LIMA (EXEQUENTE)

WILLIAN RIBEIRO VALADARES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZABETH MARTINS BELMONTE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANA NAPOLIS COSTA OAB - MT15569-O (ADVOGADO(A))

MARIA RITA MENDONCA ALMEIDA DE CERQUEIRA OAB - GO35865 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Intime-se a parte autora para, em 05 (cinco) dias, manifestar acerca do 

adimplemento do débito informado no ID nº 25847209, sob pena de 

extinção do feito pelo pagamento. 2. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002005-22.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIO E INDUSTRIA DE JOIAS SEBBEN LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA GONCALVES PIMENTEL OAB - MS11980 (ADVOGADO(A))

FABIO PINTO DE FIGUEIREDO OAB - MS16943-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIENE PEREIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO RUBENS FAGUNDES PEREIRA OAB - MT0002025A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Intime-se a parte autora para que, em 10 (dez) se manifeste acerca da 

petição de ID nº 27413473. 2. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000234-72.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANNA CAROLINA MOREIRA DA SILVA REBELATTO (EXEQUENTE)

AURINO DE SOUZA CARDOSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AURINO DE SOUZA CARDOSO OAB - MT26300/O (ADVOGADO(A))

ANNA CAROLINA MOREIRA DA SILVA REBELATTO OAB - MT26360/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAYS ORRANA SIQUEIRA PEREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Processo regido pelo artigo 53 da Lei 9.099/95. 2. A vestibular está 

devidamente acompanhada de título executivo e demonstrativo atualizado 

do débito, preenchendo, assim, os requisitos específicos preconizados 

pelo artigo 798 do Diploma Processual Civil, não sendo caso de se aplicar 

o art. 801 do mesmo codex, razão pela qual recebo a presente dando 

continuidade à atividade jurisdicional deste juízo. 3. DETERMINO a 

Secretaria do Juizado Especial Cível que proceda à citação pessoal da 

parte devedora, por meio do oficial de justiça, para efetuar o pagamento 

do débito no prazo de 03 (três) dias. Havendo pronto e integral pagamento 

promova a conclusão dos autos para extinção da execução por sentença 
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logo em seguida, conforme inteligência do art. 924, inciso I, c/c o art. 925, 

ambos do CPC. 4. Por outro lado, não havendo o pagamento da dívida no 

aludido prazo, ou amortização meramente parcial, igualmente promova a 

conclusão dos autos para utilização dos sistemas on-line colimando 

penhora de bens, cuja frustração encetará a penhora por meio de 

diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça. 5. Expeça-se o 

necessário. 6. Intime-se. 7. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010023-83.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

S. C. DOS SANTOS & CIA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAIS DAIANE MAGALHAES PERES OAB - MT0015835A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ABDORALDO FERREIRA BARBOSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Ante a manifestação de ID nº 24882315 informando o adimplemento do 

débito, remetam-se os autos ao arquivo. 2. Intime-se. 3. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1002225-20.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GIZELIA BATISTA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

OSCAR LIMA DOS REIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILA TAUIL ADOLFO OAB - MT0016693A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO MARQUES DOMINGUES OAB - SP0175513A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Tendo em vista o não cumprimento de sentença por parte da requerida, 

bem como os pedidos confeccionados pela parte autora, DETERMINO, em 

observância ao disposto no art. 52, caput, e incisos IV e V da Lei n.º 

9.099/1995 consubstanciado com o art. 513 do CPC, seja intimada a parte 

Ré para no prazo previsto no art. 523 do mesmo códex, ou seja, em 15 

(quinze) dias efetue o pagamento referente a sua condenação sob pena 

da mesma incorrer no acréscimo da multa de 10% (dez por cento) do 

montante cobrado. 2- Ultrapassado o prazo acima e não tendo a parte 

requerida materializado sua obrigação, faça conclusos para penhora por 

meio dos sistemas on-line. 3- Expeça-se o necessário. 4- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001889-16.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NEIVA SAVOGIM DA SILVA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JIMMY COSTA NASCIMENTO OAB - MT18676/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO JONESON RIOS MARQUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Ocorreu o bloqueio parcial do valor da dívida, razão pela qual o(a) 

advogado(a) da parte autora requer a transferência do numerário para 

conta bancária por ele(a) indicada. 2. Com esteio nas disposições da 

CNGC, DEFIRO o pedido formulado, DETERMINANDO sejam adotadas as 

providências necessárias para expedição de alvará consoante petição 

do(a) advogado(a) que representa os interesses da parte autora, 

inclusive realizando-se a transferência do montante para a conta indicada 

no ID nº 28809811. 3. Após, intime-se a parte autora param em 10 (dez) 

dias, manifestar acerca da certidão negativa de ID nº 293973903. 4. 

Expeça-se o necessário. 5. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002360-32.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IRACEMA ORLANDA DE CASTRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO LEITE DE OLIVEIRA OAB - MT0012971A (ADVOGADO(A))

MAURO ANTONIO ALMEIDA DANTAS OAB - MT27150/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUILHERME HENRIQUE ALVES DE ALMEIDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Processo regido pelo artigo 53 da Lei 9.099/95. 2. A vestibular está 

devidamente acompanhada de título executivo e demonstrativo atualizado 

do débito, preenchendo, assim, os requisitos específicos preconizados 

pelo artigo 798 do Diploma Processual Civil, não sendo caso de se aplicar 

o art. 801 do mesmo codex, razão pela qual recebo a presente dando 

continuidade à atividade jurisdicional deste juízo. 3. DETERMINO a 

Secretaria do Juizado Especial Cível que proceda à citação pessoal da 

parte devedora, por meio do oficial de justiça, para efetuar o pagamento 

do débito no prazo de 03 (três) dias. Havendo pronto e integral pagamento 

promova a conclusão dos autos para extinção da execução por sentença 

logo em seguida, conforme inteligência do art. 924, inciso I, c/c o art. 925, 

ambos do CPC. 4. Por outro lado, não havendo o pagamento da dívida no 

aludido prazo, ou amortização meramente parcial, igualmente promova a 

conclusão dos autos para utilização dos sistemas online colimando 

penhora de bens, cuja frustração encetará a penhora por meio de 

diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça. 5. Expeça-se o 

necessário. 6. Intime-se. 7. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001285-55.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JACY ROCHA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA CARLA DE OLIVEIRA OAB - MT16659/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata da via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP), foi manejado (regularidade formal) por meio de petição (art. 42, 

segunda parte, da LJESP), não havendo indicativos de que a parte 

aquiesceu com a decisão ou renunciou seu direito ao uso das vias 

recursais (inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de 

recorrer) e foi devidamente feito, previamente, o seu adequado pagamento 

(preparo), razão pela qual o RECEBO tão somente em seu efeito 

devolutivo. 2. Tendo em vista que a parte recorrida já apresentou 

contrarrazões, remetam-se os autos a Turma Recursal Única do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens. 3. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001315-27.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JAISSON PEREIRA DE FREITAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR OAB - MT9353-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Trata-se de cumprimento de sentença, onde ocorreu o pagamento da 

dívida, razão pela qual o(a) advogado(a) da parte autora requer a 

transferência do numerário para conta bancária por ele(a) indicada. 2. 

Com esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido formulado, 

DETERMINANDO sejam adotadas as providências necessárias para 

expedição de alvará consoante petição do(a) advogado(a) que representa 

os interesses da parte autora, inclusive realizando-se a transferência do 
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montante para a conta indicada no ID nº 28302782. 3. Destarte, uma vez 

concretizada a obrigação mirada nos presentes autos, o processo deve 

chegar ao seu término, portanto, nos termos do art. 316 e 924, II do Código 

de Processo Civil, e mediante a liquidação da dívida já realizada de acordo 

com os autos, declaro EXTINTO o processo em apreço. 4. Após o trânsito 

em julgado e não havendo manifestação das partes, proceda às baixas 

necessárias e arquivamento dos autos. 5. Publique-se. 6. Registre-se. 7. 

Intime-se. 8. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001276-64.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO DIAS MACIEL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREA RODRIGUES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Intime-se a parte requerente para que indique bens sujeitos à constrição 

judicial da executada, ou o endereço onde possam ser encontrados, 

precisamente no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção. 2. 

Encerrado o prazo concedido, faça conclusos. 3. Intime-se. 4. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000624-42.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUNA TATIANI DE FATIMA SILVA DE CARVALHO FERNANDES 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS DOS SANTOS FERNANDES OAB - MT22838/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida esta simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2- Pois 

bem, para a concessão in limine litis da tutela provisória de urgência 

faz-se necessário que no caso em apreço estejam presentes os 

requisitos delineados no artigo alhures grafado. A probabilidade do direito 

resta latente, pelo fato de que a parte autora comprova ser a proprietária 

do imóvel de UC nº 6/1272150-2, o qual foi locado para a Sra. Kalyta Miria 

Ferreira Fortuna. Entretanto, esta deixou de adimplir com as contas de 

energia perfazendo o débito de 1.680,06 (mil seiscentos e oitenta reais e 

seis centavos). Ressalta-se que a autora locou o imóvel a outra pessoa, 

porém não conseguiu reestabelecer o fornecimento do serviço essencial 

em virtude das dívidas originadas pela Sra. Kalyta. Mister destacar que a 

dívida decorrente do serviço de fornecimento de energia é de 

responsabilidade de quem solicitou o serviço, ou seja, daquela pessoa 

constante do cadastro junto à concessionária, não sendo razoável que o 

dono do imóvel suporte as consequências do inadimplemento, conforme 

entendimento do STJ. No que tange o requisito do perigo de dano, este 

emerge circunstanciadamente pelo simples fato de que o serviço público 

de energia elétrica é de uso essencial para a vida cotidiana, ao passo que 

não se concebe a mitigação desse direito por livre manifestação de 

vontade da concessionária que detém a autorização para usufruir deste 

serviço. O perigo da demora exsurge no pleito ao demonstrar a extrema 

urgência acerca de um provimento jurisdicional a reclamante acerca de 

seu direito que já foi lesado e ainda permanece em constante ameaça de 

sofrer constrangimentos, em decorrência da pretensa prática indevida da 

requerida, que nesta conjectura criará mais embaraços, cabendo destacar 

que a delonga na entrega da medida postulada poderá acarretar segundo 

dito alhures, prejuízos de ordem moral e financeira àquela. No que se 

refere ao fumus boni juris, este pode ser inferido, em tese, pelo direito já 

lesado da Requerente por conta da conduta da requerida, consoante 

explanação na vestibular. No tocante ao requisito da reversibilidade de 

fato, não há óbice para a tutela satisfativa, porquanto numa eventual 

sucumbência da parte autora no litígio, a medida poderá se reverter 

faticamente ao status a quo ante que se encontrava na demanda, além de 

ensejar a ré eventual indenização pelos prejuízos que vier a suportar com 

a aplicação da medida. Assim corrobora a jurisprudência do STJ: 

“OBRIGAÇÃO PESSOAL, E NÃO “PROPTER REM”. VÍNCULO COM O 

UTENTE DOS SERVIÇOS. PRECEDENTES. SÚMULA 83 DO STJ. DECISÃO 

MANTIDA. 1. A obrigação de pagar o débito por consumo de serviços de 

água, energia e esgoto é pessoal, relacionada ao utente do serviço e 

destituída, portanto, de natureza “propter rem”. 2. A Súmula 83/STJ 

aplica-se aos recursos especiais interpostos tanto pela alínea “a” quanto 

pela alínea “c” do permissivo constitucional. Agravo regimental improvido. 

(STJ – AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL n. 1382326 SP 

2013/0136546-0. Data da Publicação: 04/10/2013). (Grifamos) 3- No que 

toca à inversão do ônus da prova, primeiramente cabe ressaltar que a lei 

8.078/90 constitui-se em um sistema autônomo e próprio, sendo fonte 

primária para o intérprete, entretanto deverá ser interpretado em 

consonância com o disposto em nossa Carta Magna, aplicando-se, ainda 

que de forma subsidiária, as disposições do CPC. Ocorre que o legislador 

ordinário não definiu o momento processual adequado para apreciação da 

inversão probante, competindo à jurisprudência e doutrina definirem tal 

celeuma até uma manifestação expressa da lei sobre o tema, vez que uma 

corrente tende a afirmar que o momento adequado é quando da sentença, 

ao passo que outra assevera ser antes, tratando-se de uma regra de 

instrução. 4- Em que pese os conteúdos díspares das correntes, 

compreendo que aludido instituto tem o seu momento de concretização 

influenciado pelo rito processual do processo, sendo que nos 

procedimentos ordinários o ideal é quando do saneamento do feito, por se 

tratar mais de uma regra de instrução, conforme previsto no artigo 357, III, 

do CPC, combinado com o disposto no artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, 

sendo de bom alvitre destacar que mesmo sob o auspício do CPC de 1973 

a jurisprudência se manifestava neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE 

DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. 

DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 1. O cabimento dos embargos de 

divergência pressupõe a existência de divergência de entendimentos 

entre Turmas do STJ a respeito da mesma questão de direito federal. 

Tratando-se de divergência a propósito de regra de direito processual 

(inversão do ônus da prova) não se exige que os fatos em causa no 

acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, mas apenas que 

divirjam as Turmas a propósito da interpretação do dispositivo de lei 

federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o acórdão recorrido 

considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII, do 

CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o mesmo dispositivo 

legal como regra de instrução. Divergência configurada. 3. A regra de 

imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC tem por 

pressuposto a identificação do responsável pelo produto defeituoso 

(fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do autor da ação, 

o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo ser identificado 

o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao comerciante (CDC, 

art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação contra suposto 

fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o fabricante do produto 

defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo causal entre ação ou 

omissão do réu e o dano alegado, a inversão do ônus da prova a respeito 

da identidade do responsável pelo produto pode ocorrer com base no art. 

6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a decisão judicial que a 

determinar ser proferida "preferencialmente na fase de saneamento do 

processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a quem não incumbia 

inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" (RESP 802.832, STJ 
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2ª Seção, DJ 21.9.2011). 5. Embargos de divergência a que se dá 

provimento?. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE 

NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI, 

SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 5- No que 

diz respeito aos processos em que inexiste a fase de saneamento, a 

semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados especiais, o instituto 

deve ser manejado quando se for proferir a sentença. Com efeito, nestas 

hipóteses a regra da inversão se presta mais a um juízo de valor sobre as 

provas já produzidas, sob pena de se permitir a inércia do consumidor 

caso saiba previamente que o encargo foi repassado para o fornecedor, o 

que desprestigia a busca da verdade real, vez que as partes devem 

contribuir ativamente para o desfecho da celeuma, produzindo as provas 

que se prestam a caracterizar suas alegações. Isto se dá pelo fato de que 

as regras da inversão do ônus da prova são de julgamento da causa e 

somente após a instrução do feito, no momento da valoração das provas, 

estará o juiz habilitado a afirmar se existe ou não situação de non liquet, 

sendo o caso ou não de inversão do ônus da prova, de igual forma 

também o Superior Tribunal de Justiça se pronunciou, v.g.: “RECURSO 

ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

MOMENTO. SENTENÇA. POSSIBILIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. 

OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A 

jurisprudência do STJ não se pacificou quanto à possibilidade de o juízo 

inverter o ônus da prova no momento de proferir a sentença numa ação 

que discuta relação de consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, 

como função primordial das normas de distribuição de ônus da prova, a 

sua atribuição de regular a atividade do juiz ao sentenciar o processo 

(ônus objetivo da prova). Por conduzirem a um julgamento por presunção, 

essas regras devem ser aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As 

partes, no Processo Civil, têm o dever de colaborar com a atividade 

judicial, evitando-se um julgamento por presunção. Os poderes instrutórios 

do juiz lhe autorizam se portar de maneira ativa para a solução da 

controvérsia. As provas não pertencem à parte que as produziu, mas ao 

processo a que se destinam. 4. O processo não pode consubstanciar um 

jogo mediante o qual seja possível às partes manejar as provas, de modo 

a conduzir o julgamento a um resultado favorável apartado da justiça 

substancial. A ênfase no ônus subjetivo da prova implica privilegiar uma 

visão individualista, que não é compatível com a teoria moderna do 

processo civil. 5. Inexiste surpresa na inversão do ônus da prova apenas 

no julgamento da ação consumerista. Essa possibilidade está presente 

desde o ajuizamento da ação e nenhuma das partes pode alegar 

desconhecimento quanto à sua existência. 6. A exigência de uma postura 

ativa de cada uma das partes na instrução do processo não implica 

obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada parte deve produzir 

todas as provas favorável de que dispõe, mas não se pode alegar que há 

violação de direito algum na hipótese em que, não demonstrado o direito, 

decida o juiz pela inversão do ônus da prova na sentença. 7. Recurso 

especial conhecido e improvido. (REsp 1125621/MG - RECURSO ESPECIAL 

2009/01322377-8, Relatora Nancy Andrighi, T3 - Terceira Turma, 

19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim sendo, somente quando da 

prolação da sentença será avaliada a aplicação do artigo 6º do CDC, 

notadamente quando a inversão ali preconizada também reclama a 

inviabilidade técnica, fática ou lógica para produção da prova por parte do 

consumidor, o qual não se desobriga do encargo de provar suas 

alegações quando lhe é possível, sob pena de se deturpar o instituto para 

fins de autorizar um julgado escorado em meras presunções advinda da 

simples inércia do consumidor. 7- Face ao exposto, e com arrimo no art. 

300, do Código de Processo Civil, concedo initio litis a TUTELA 

ANTECIPADA vindicada, no que toca ao pedido da parte requerente para 

que a demandada se abstenha de realizar cobranças à autora relativas ao 

consumo realizado pela Sra. Kalyta, bem como, reestabeleça, no prazo de 

48 (quarenta e oito) horas a energia na UC nº 6/1272150-2 de titularidade 

da autora, sob pena de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos 

reais). 8- Designe-se audiência de conciliação e proceda à citação 

pessoal da parte requerida - na forma preconizada pelo art. 18, I, da 

LJESP, para comparecimento à audiência (LJESP, art. 18, § 1º), 

oportunidade em que poderá contestar a ação em uma das formas 

preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a formulação de 

pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação conter em seu 

bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de conciliação, ou 

à audiência de instrução e julgamento, implica na presunção de 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 20), com 

julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo correio 

deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 9- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 10-Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 11-Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 12-Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a(s) parte(s) requerida(s), se possível no prazo de 20 (vinte) dias 

antes da audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, do art. 334 do 

CPC), consignando em seu bojo nossas homenagens. 13-Expeça-se o 

necessário. 14-Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000311-52.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

CESAR BARROS FRANCA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Diante da devolução da missiva conforme ID nº 28894873, intime-se a 

parte autora para que, em 15 (quinze) informe o endereço correto e atual 

da parte requerida sob pena de extinção do feito. 2. Cumpra-se.

Comarca de Cáceres

1ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1001949-17.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GUIOMAR GOMES MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TEREZA GOMES MARTINS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES DESPACHO Processo: 

1001949-17.2018.8.11.0006. REQUERENTE: GUIOMAR GOMES MARTINS 

REQUERIDO: TEREZA GOMES MARTINS Vistos. 1. Considerando a 

certidão de id 21967974, REVOGO a nomeação anterior do perito (id 

19687252). Por conseguinte, 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 

05/06/2020, às 13h30min, na sede do Fórum de Cáceres, situado à Rua 

São Pedro, n. 257, Bairro Cavalhada, nesta cidade, devendo o perito e o 

periciando comparecerem à Diretoria do Fórum para a indicação do local 

apropriado. Desde já, ARBITRO os honorários periciais em R$ 200,00 

(duzentos reais), que serão custeados pelo Município de Cáceres, 

mediante a emissão de certidão de crédito. 2. 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 
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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). 3. O respectivo laudo deverá ser apresentado no prazo 

de 15 (quinze) dias, a contar da realização da avaliação médica. 4. 

Juntados mencionados estudo psicossocial e laudo pericial, INTIMEM-SE 

as partes e o Ministério Público para manifestação, no prazo de 10 (dez) 

dias. 5. INTIME-SE o(a) requerente e o(a) requerido(a) para 

comparecimento na avaliação médica acima designada. 6. Por fim, 

FAÇAM-ME conclusos para deliberação sobre a necessidade de designar 

audiência de entrevista ou julgamento antecipado do pedido. 7. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário com celeridade. 

PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1001957-28.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADELAIDE RODRIGUES TEIXEIRA (REQUERENTE)

ARISTIDES RODRIGUES DA SILVEIRA (REQUERENTE)

ALVARO AMERICO SABATINI ROCHA (REQUERENTE)

MARTA SILVEIRA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO PALMA DIAS OAB - MT0003523S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPOLIO DE MOZAR QUIRINO DA SILVEIRA (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES DESPACHO Processo: 

1001957-28.2017.8.11.0006. REQUERENTE: ALVARO AMERICO SABATINI 

ROCHA, MARTA SILVEIRA ROCHA, ARISTIDES RODRIGUES DA SILVEIRA, 

ADELAIDE RODRIGUES TEIXEIRA INVENTARIADO: ESPOLIO DE MOZAR 

QUIRINO DA SILVEIRA Vistos. 1. INTIME-SE a inventariante pessoalmente, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste interesse no 

prosseguimento do feito, cumprindo a determinação de fls. 219, sob pena 

de remoção (art. 622, II, do CPC). 2. Decorrido o prazo, sem manifestação, 

INTIMEM-SE todos os sucessores do espólio (cônjuge, herdeiro, 

testamenteiro, cessionário, etc.), para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestarem interesse no cargo de inventariante, sob pena de extinção e 

arquivamento, caso ninguém manifeste interesse. 3. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1002685-98.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SOLANGE HELENA SUERSUTH OAB - MT0007807A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSMARINA DOS SANTOS OLIVEIRA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES DESPACHO Processo: 

1002685-98.2019.8.11.0006. REQUERENTE: ANTONIO DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: OSMARINA DOS SANTOS OLIVEIRA Vistos. 1. DEFIRO a cota 

ministerial lançada no ID. 24536506. Para tanto, INTIME-SE o inventariante 

para que junte aos autos a matrícula do imóvel Sítio Boa Esperança, 

localizado no Assentamento Paiol, zona rural desta cidade, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de remoção. 2. No mais, OFICIE-SE ao Banco do 

Brasil para que, no prazo de 10 (dez) dias, informe se existe seguro 

vinculado à falecida Osmarina dos Santos Oliveira ao contrato de 

financiamento rural por ela celebrado junto a referida instituição financeira. 

3. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE 

FARIA MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1001584-94.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFA FERREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO MAGALHAES DE OLIVEIRA OAB - MT0009564A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE RODRIGUES DE OLIVEIRA (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA (HERDEIRO)

REGINA MARIA NUNES DE OLIVEIRA (HERDEIRO)

CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA (HERDEIRO)

MARIA ELIZABETE NASCIMENTO DE OLIVEIRA (HERDEIRO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES DESPACHO Processo: 

1001584-94.2017.8.11.0006. REQUERENTE: JOSEFA FERREIRA DE 

OLIVEIRA INVENTARIADO: JORGE RODRIGUES DE OLIVEIRA Vistos. 1. 

INTIME-SE a inventariante pessoalmente, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifeste interesse no prosseguimento do feito, cumprindo 

a determinação de fls. 219, sob pena de remoção (art. 622, II, do CPC). 2. 

Decorrido o prazo, sem manifestação, INTIMEM-SE todos os sucessores 

do espólio (cônjuge, herdeiro, testamenteiro, cessionário, etc.), para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem interesse no cargo de 

inventariante, sob pena de extinção e arquivamento, caso ninguém 

manifeste interesse. 3. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003555-17.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA DA ROCHA MATTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANALIO FERREIRA DE MATTOS (REU)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES DESPACHO Processo: 

1003555-17.2017.8.11.0006. AUTOR(A): MARINA DA ROCHA MATTOS 

REU: ANALIO FERREIRA DE MATTOS Vistos. 1. REMETAM-SE os autos ao 

Ministério Público para manifestação no prazo de 15 (quinze) dias. 2. 

Após, voltem os autos conclusos para saneamento ou, se for o caso, 

sentença. 3. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

PIERRO DE FARIA MENDES Juiz Direito

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1005688-61.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CONCEICAO ALMEIDA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO COLLEGIO ALVES OAB - MT0005403A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONIVALDO APARECIDO ALMEIDA FERREIRA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES EDITAL DE 

INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 20 Dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PIERRO DE FARIA MENDES PROCESSO n. 

1005688-61.2019.8.11.0006 Valor da causa: R$ 1.000,00 ESPÉCIE: 

[Capacidade]->INTERDIÇÃO (58) POLO ATIVO: Nome: CONCEICAO 

ALMEIDA FERREIRA Endereço: Sítio Limoeiro, Comunidade Monjolo, Rural, 

CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 POLO PASSIVO: Nome: RONIVALDO 

APARECIDO ALMEIDA FERREIRA Endereço: Sítio Limoeiro, Comunidade 

Monjolo, Rural, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DE TERCEIROS INTERESSADOS para tomarem conhecimento 

da r sentença e, para querendo, se manifestar, no prazo de 15 (quinze) 

dias. SENTENÇA: Vistos. 1. Trata-se de ação de substituição de curatela 

proposta por CONCEIÇÃO ALMEIDA FERREIRA, em favor do interditado 

RONIVALDO APARECIDO ALMEIDA FERREIRA. 2. Aduz que o interditado é 

seu filho, portador de patologias psiquiátricas (CID 10 F20.0), em favor do 

qual foi ajuizada a ação n. 1673-71.2016.811.0006 (cód. 1970756), 

oportunidade em que foi nomeado seu curador Licínio Ferreira Pinto. 3. 
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Ressalta que o curador outrora nomeado – Licínio Ferreira Pinto – faleceu 

em 17/09/2019, conforme certidão de óbito anexa, sendo que a 

requerente, sua genitora, postula seja nomeada no encargo. 4. Recebida a 

inicial, foi deferida a curatela provisória à requerente (id 24272798). 5. O 

relatório psicossocial foi juntado aos autos (id 26311919). 6. O 

presentante do Ministério Público manifestou-se pela procedência do 

pedido (id 27480470). 7. A seguir, vieram-me os autos conclusos. É o 

breve relato. Fundamento e DECIDO. 8. Entendo que o feito encontra-se 

devidamente instruído não havendo necessidade de produção de outras 

provas a não ser aquelas já juntada aos autos, vislumbro caso de 

julgamento antecipado do pedido, nos termos do art. 355, inciso I, do CPC. 

9. Com efeito, o relatório psicossocial anexo relata que o interditado está 

sob os cuidados e zela da autora, desde a morte de seu genitor Licínio 

Ferreira Pinto, que era seu curador. 10. Importante destacar o teor do 

relatório psicossocial juntado aos autos: “[...]Tendo em vista as condições 

do contexto familiar, fica evidente que a Requerente é a pessoa 

responsável pelo bem estar da família, inclusive do jovem Ronivaldo 

Aparecido. Apesar das dificuldades pelas limitações de recursos 

materiais, a genitora se mostra altamente resiliente, zelosa e dedicada aos 

filhos, não medindo esforços para atender as necessidades da família; 

Neste sentido, a equipe técnica não vê objeções para o deferimento a 

favor da Requerente. [...]” 11. Assim, a regularização da situação da 

curadora do interditado se faz necessária, a fim de que sejam garantidos 

os aspectos patrimoniais e negociais do interditado. 12. No caso, 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 n. 

1673-71.2016.811.0006 (cód. 1970756). 13. Assim, justifica-se a 

submissão do interditado 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). 14. 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 documentos juntados nos autos (id 24267550), 

não havendo nenhum fato que impossibilite o reconhecimento do pedido 

inicial. 15. Diante do exposto JULGO PROCEDENTE a presente ação de 

substituição de curatela, com fundamento no artigo 487, I do Código de 

Processo Civil, nomeando a Senhora CONCEIÇÃO ALMEIDA FERREIRA, 

como curadora do interditado RONIVALDO APARECIDO ALMEIDA 

FERREIRA, de quem se exigirá, caso contraia obrigações em nome do 

interditando, a respectiva autorização judicial. 16. 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. 17. A curatela permanecerá por período 

indeterminado, salvo se cessada a causa que a determinou. 18. 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. 19. LAVRE-SE o termo de curatela definitiva. 20. 

CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público. 21. Custas pela parte autora (art. 88, 

CPC), ficando, porém suspensa a exigibilidade diante da gratuidade da 

justiça deferida. 22. Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE com as 

baixas de estilo. 23. Prescindível o registro da sentença, nos termos do 

artigo 317, § 4º, da Consolidação das Normas da Corregedoria-Geral de 

Justiça – CNGC. 24. PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE e CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES 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, LUCELY 

BARROSO RAMSAY CAIXETA, digitei. Caceres , 23 de março de 2020. 

JACKLINE MARCIA DIAS TINGO Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1001696-92.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS VIRGENS DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DOS SANTOS SILVA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CÁCERES 1ª VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES EDITAL 

DE INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 20 Dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO 

DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PIERRO DE FARIA MENDES PROCESSO n. 

1001696-92.2019.8.11.0006 Valor da causa: R$ 998,00 ESPÉCIE: 

[Capacidade]->INTERDIÇÃO (58) POLO ATIVO: Nome: MARIA DAS 

VIRGENS DOS SANTOS SILVA Endereço: RUA DO LATICINIO, SN, 

LOCALIDADE: CARAMUJO, CARAMUJO, CÁCERES - MT - CEP: 78236-000 

POLO PASSIVO: Nome: JOSE DOS SANTOS SILVA Endereço: RUA DO 

LATICIONIO, SN, LOCALIDADE: CARAMUJO, CARAMUJO, CÁCERES - MT - 

CEP: 78236-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DE TERCEIROS 

INTERESSADOS, do inteiro teor da Sentença, proferida nos autos supra 

identificado, que segue abaixo transcrita, conforme despacho, petição e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento (art. 523 de seguintes do CPC). 

SENTENÇA: Vistos. 1. Cuida-se de AÇÃO DE INTERDIÇÃO - 

PROCEDIMENTO ESPECIAL DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA, com pedido de 

CURATELA PROVISÓRIA, ajuizada por MARIA DAS VIRGENS DOS 

SANTOS SILVA, tendo como interditando JOSÉ DOS SANTOS SILVA, já 

qualificados, pelos fatos e fundamentos descritos na peça inaugural. 2. 

Aduz a requerente que seu filho foi diagnosticado com a patologia de 

esquizofrenia paranoide (CID F20.0), necessitando, assim, de cuidados 

especiais e ininterruptos, por não possuir condições de reger sua vida 

civil. 3. Com a inicial vieram documentos. 4. Recebida a inicial, foi nomeado 

da autora como curadora provisória do interditando, designando-se 

audiência de entrevista e, posteriormente, a realização de estudo 

psicossocial. 5. Estudo psicossocial carreado aos autos (id 20207974). 6. 

Instado, o Ministério Público manifestou pela procedência do pedido (id 

22519431). Vieram os autos conclusos. É o relato necessário. 

Fundamento e DECIDO. 7. Entendendo que o feito encontra-se 

devidamente instruído não havendo necessidade de produção de outras 

provas a não ser aquelas já juntada aos autos, vislumbro caso de 

julgamento antecipado do pedido, nos termos do art. 355, inciso I, do CPC. 

8. Quadra enfatizar a desnecessidade de nomeação de curador especial, 

mormente tratar-se de procedimento de interdição não requerido pelo 

Ministério Público, o qual, na espécie, agiu em defesa do incapaz, senão 

vejamos o entendimento do 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 
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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)” 9. Cuidam-se os autos de pedido de 

Interdição c/c Curatela de José dos Santos Silva, o qual sofre 

esquizofrenia paranoide, não possuindo, assim, capacidade para se auto 

gerir em caráter definitivo. 10. Importante destacar o teor do relatório 

psicossocial juntado aos autos: “[...] No decorrer do presente Estudo 

Psicossocial através de nossa visita in loco à residência, no distrito de 

Caramujo e da entrevista com as partes envolvidas, frente a situação 

apresentada e considerando que o INTERDITADO foi diagnostica com o 

Patologia CID 10 F20.0 – (conforme atestado médico acostado nos autos), 

não tendo condições de escolha e arbítrio, assim, como entendimento dos 

seus atos, portanto, incapacitado de exercer seus papéis sociais e civis e 

de fato a REQUERENTE já atua como curadora do filho, resguardando-o 

em todos os seus direitos, bem-estar físico, emocional e todos os 

cuidados necessários para uma vida digna, desde que o INTERDITADO 

não possui o necessário discernimento para a prática dos atos da vida 

civil, sendo incapaz de reger sua pessoa e seus bens. O nosso parecer 

técnico é favorável ao deferimento do pedido de interdição e nomeação de 

curatela, sugerindo assim a concessão da curatela a genitora por ora aqui 

como REQUERENTE que já faz o papel de curadora [...]” 11. A ausência de 

perícia médica não implica nulidade no processo, tendo sido constatado 

por meio de relatórios que o interditando necessita de cuidados especiais. 

12. Nesse sentido, a seguinte jurisprudência: “Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. 

AÇÃO DE INTERDIÇÃO. PRELIMINAR. PRELIMINAR ARGUIDA PELO 

PROCURADOR DE JUSTIÇA EM PARECER. NULIDADE EM DECORRÊNCIA 

DA AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA. REJEIÇÃO. MÉRITO. 

INTERDIÇÃO PARA TODOS OS ATOS DA VIDA CIVIL. DESCABIMENTO. 

MANUTENÇÃO DO DECISUM. I. Preliminar. Possível dispensar a produção 

da perícia quando inexiste controvérsia a respeito dos documentos 

aportados aos autos e litígio sobre a interdição, além de haver provas 

suficientes acerca da incapacidade da curatelada. II. O Estatuto da Pessoa 

com Deficiência entendeu, em seu artigo 6º, conceder capacidade civil 

plena para todo e qualquer deficiente, com o escopo de promover a 

inclusão social. Nos termos da nova legislação, a pessoa com deficiência 

aquela que tem impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, 

intelectual ou sensorial , de acordo com o artigo 2º, não deve ser mais 

tecnicamente considerada civilmente incapaz, na medida em que a 

deficiência não afeta a plena capacidade civil, nos termos dos artigos 6º e 

84. Entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmado no sentido de 

uma dissociação necessária e absoluta entre o transtorno mental e o 

reconhecimento da incapacidade. Curatela que afetará apenas os atos 

relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial, não 

alcançando o direito ao próprio corpo, à sexualidade, ao matrimônio, à 

privacidade, à educação, à saúde, ao trabalho e ao voto, conforme 

previsto no artigo 85, caput e § 1º, da Lei n. 13.146/2015. Inviabilidade da 

pretensão do Ministério Público em ver ampliada a extensão da curatela, 

para fins de alcance de todos os atos da vida civil, à vista da restrição 

legal imposta e para restarem assegurados direitos mínimos à interditanda, 

mormente sobre questões pessoais. Preliminar rejeitada. Apelação 

desprovida. (Apelação Cível Nº 70076894476, Oitava Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Antônio Daltoe Cezar, Julgado em 

02/08/2018).” 13. No caso, 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. 14. 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). 15. 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 juntado nos autos (id 18390927), não 

havendo nenhum fato que impossibilite o reconhecimento do pedido inicial. 

16. Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I do Código de 

Processo Civil, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, submetendo JOSÉ 

DOS SANTOS SILVA à curatela restrita a aspectos patrimoniais e 

negociais a ser exercida por MARIA DAS VIRGENS DOS SANTOS SILVA, 

de quem se exigirá, caso contraia obrigações em nome do interditando, a 

respectiva autorização judicial. 17. 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. 18. A curatela permanecerá por período indeterminado, 

salvo se cessada a causa que a determinou. 19. 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. 20. LAVRE-SE o termo de curatela definitiva. 21. CIENTIFIQUE-SE o 

Ministério Público. 22. Custas pela parte autora (art. 88, CPC), ficando, 

porém suspensa a exigibilidade diante da gratuidade da justiça deferida. 

23. Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE com as baixas de estilo. 

24. Prescindível o registro da sentença, nos termos do artigo 317, § 4º, da 

Consolidação das Normas da Corregedoria-Geral de Justiça – CNGC. 25. 

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. 26. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo 

o necessário. E, para que chegue ao conhecimento de todos e que 

ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital 

que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, 

JOANA APARECIDA SILVA ASSUNCAO, digitei. Cáceres-MT, 13 de 

fevereiro de 2020. Lucely Barroso Ramsay Caixeta Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1002382-84.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO OLIVEIRA DA PAIXAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARINALDA OLIVEIRA DA PAIXAO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES EDITAL DE 

INTIMAÇÃO PROCESSO n. 1002382-84.2019.8.11.0006 Valor da causa: 

R$ 998,00 ESPÉCIE: [Capacidade]->INTERDIÇÃO (58) AUTOR: Nome: 

REGINALDO OLIVEIRA DA PAIXAO Endereço: AV NOSSA SENHORA DO 

CARMO, CS 15 QD 05, JUNCO, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 

DENUNCIADO: Nome: MARINALDA OLIVEIRA DA PAIXAO Endereço: AV 

NOSSA SENHORA DO CARMO, CS 15 QD 05, JUNCO, CÁCERES - MT - 

CEP: 78200-000 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DE TERCEIROS INTERESSADOS, 

do teor da sentença proferida nos autos supra identificado, que segue 
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abaixo transcrita, conforme documentos vinculados disponíveis no Portal 

de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste. SENTENÇA: 

Vistos. 1. Cuida-se de AÇÃO DE INTERDIÇÃO - PROCEDIMENTO ESPECIAL 

DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA, com pedido de CURATELA PROVISÓRIA, 

ajuizada por REGINALDO OLIVEIRA DA PAIXÃO, tendo como 

interditando(a) MARINALDA OLIVEIRA DA PAIXÃO, já qualificados, pelos 

fatos e fundamentos descritos na peça inaugural. 2. Aduz o requerente 

que sua irmã foi diagnosticada com a patologia de retardo mental 

moderado (CID F71), necessitando, assim, de cuidados especiais e 

ininterruptos, por não possuir condições de reger sua vida civil. 3. Com a 

inicial vieram documentos. 4. Recebida a inicial, foi nomeado o autor como 

curador provisório da interditanda, designando-se audiência de entrevista 

e, posteriormente, a realização de estudo psicossocial. 5. Estudo 

psicossocial carreado aos autos (id 21378851). 6. Instado, o Ministério 

Público manifestou pela procedência do pedido (id 24982018). Vieram os 

autos conclusos. É o relato necessário. Fundamento e DECIDO. 7. 

Entendendo que o feito encontra-se devidamente instruído não havendo 

necessidade de produção de outras provas a não ser aquelas já juntada 

aos autos, vislumbro caso de julgamento antecipado do pedido, nos 

termos do art. 355, inciso I, do CPC. 8. Quadra enfatizar a desnecessidade 

de nomeação de curador especial, mormente tratar-se de procedimento de 

interdição não requerido pelo Ministério Público, o qual, na espécie, agiu 

em defesa do(a) interditando, senão vejamos o entendimento do 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)” 9. Cuidam-se 

os autos de pedido de Interdição c/c Curatela de Marinalda Oliveira da 

Paixão, a qual sofre retardo mental moderado, não possuindo, assim, 

capacidade para se auto gerir em caráter definitivo. 10. Importante 

destacar o teor do relatório psicossocial juntado aos autos foi favorável à 

concessão da curatela ao requerente. 11. A ausência de perícia médica 

não implica nulidade no processo, tendo sido constatado por meio de 

relatórios que o interditando necessita de cuidados especiais. 12. Nesse 

sentido, a seguinte jurisprudência: “Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

INTERDIÇÃO. PRELIMINAR. PRELIMINAR ARGUIDA PELO PROCURADOR DE 

JUSTIÇA EM PARECER. NULIDADE EM DECORRÊNCIA DA AUSÊNCIA DE 

REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA. REJEIÇÃO. MÉRITO. INTERDIÇÃO PARA 

TODOS OS ATOS DA VIDA CIVIL. DESCABIMENTO. MANUTENÇÃO DO 

DECISUM. I. Preliminar. Possível dispensar a produção da perícia quando 

inexiste controvérsia a respeito dos documentos aportados aos autos e 

litígio sobre a interdição, além de haver provas suficientes acerca da 

incapacidade da curatelada. II. O Estatuto da Pessoa com Deficiência 

entendeu, em seu artigo 6º, conceder capacidade civil plena para todo e 

qualquer deficiente, com o escopo de promover a inclusão social. Nos 

termos da nova legislação, a pessoa com deficiência aquela que tem 

impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou 

sensorial , de acordo com o artigo 2º, não deve ser mais tecnicamente 

considerada civilmente incapaz, na medida em que a deficiência não afeta 

a plena capacidade civil, nos termos dos artigos 6º e 84. Entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça firmado no sentido de uma dissociação 

necessária e absoluta entre o transtorno mental e o reconhecimento da 

incapacidade. Curatela que afetará apenas os atos relacionados aos 

direitos de natureza patrimonial e negocial, não alcançando o direito ao 

próprio corpo, à sexualidade, ao matrimônio, à privacidade, à educação, à 

saúde, ao trabalho e ao voto, conforme previsto no artigo 85, caput e § 1º, 

da Lei n. 13.146/2015. Inviabilidade da pretensão do Ministério Público em 

ver ampliada a extensão da curatela, para fins de alcance de todos os 

atos da vida civil, à vista da restrição legal imposta e para restarem 

assegurados direitos mínimos à interditanda, mormente sobre questões 

pessoais. Preliminar rejeitada. Apelação desprovida. (Apelação Cível Nº 

70076894476, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

José Antônio Daltoe Cezar, Julgado em 02/08/2018).” 13. No caso, 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. 14. 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). 15. 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 juntado nos 

autos (id 18390927), não havendo nenhum fato que impossibilite o 

reconhecimento do pedido inicial. 16. Ante o exposto, com fundamento no 

artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE O 

PEDIDO INICIAL, submetendo MARINALDA OLIVEIRA DA PAIXÃO à 

curatela restrita a aspectos patrimoniais e negociais, a ser exercida por 

REGINALDO OLIVEIRA DA PAIXÃO, de quem se exigirá, caso contraia 

obrigações em nome do(a) interditado(a), a respectiva autorização judicial. 

17. 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. 18. A curatela 

permanecerá por período indeterminado, salvo se cessada a causa que a 

determinou. 19. 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. 20. LAVRE-SE o termo de curatela 

definitiva. 21. CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público. 22. Custas pela parte 

autora (art. 88, CPC), ficando, porém suspensa a exigibilidade diante da 

gratuidade da justiça deferida. 23. Certificado o trânsito em julgado, 

ARQUIVE-SE com as baixas de estilo. 24. Prescindível o registro da 

sentença, nos termos do artigo 317, § 4º, da Consolidação das Normas da 

Corregedoria-Geral de Justiça – CNGC. 25. PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. 26. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. Cáceres-MT, 13 

de fevereiro de 2020 Lucely Barroso Ramsay Caixeta Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça/CNGC OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet.. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1003201-21.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

G. P. M. V. N. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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DANILO PIRES ATALA OAB - MT6062-O (ADVOGADO(A))

HELGA MARIA MACK VEGGI OAB - 283.865.528-08 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. S. F. N. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1003201-21.2019.8.11.0006 EXEQUENTE: G. P. M. V. N. REPRESENTANTE: 

HELGA MARIA MACK VEGGI EXECUTADO: ALEX SANDRO FREIRE NUNES 

Vistos. 1. Consoante dicção do artigo 99, § 2º, da atual legislação 

processual civil, “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.” 2. Ante ao exposto, INTIME-SE a parte requerente para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentar documentos aptos a demonstrar a 

incapacidade financeira, preferencialmente, dos últimos seis meses, sob 

pena de indeferimento desta. 3. Após, mediante correta triagem, à 

conclusão. 4. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 166303 Nr: 3306-88.2014.811.0006

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO DE SALES MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA AUXILIADORA MAIRINK MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO PALMA DIAS - 

OAB:3523-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. DEFIRO o pedido de fls. 238 e, para tanto, EXPEÇA-SE segunda via do 

Formal de Partilha, conforme solicitado.

2. Após, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de estilo.

3. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Cáceres/MT, 19 de março de 2020.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 182281 Nr: 3649-50.2015.811.0006

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEMAR ORTEGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE MANOEL COSME DE OLIVEIRA, 

ESPÓLIO DE LUIZA DA CRUZ DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO CESAR MARTINS 

CUNHA - OAB:12.079

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. INTIME-SE o inventariante, via advogado constituído, para que, no prazo 

de 10 (dez) dias, dê prosseguimento no feito, acostando aos autos as 

certidões negativas de débitos fiscais expedidas pelas Fazendas Públicas 

Federal, Estadual e Municipal e plano de partilha, sob pena de aplicação do 

disposto nos art. 622, inc. II ou art. 485, inc. III, ambos do CPC.

2. Decorrido o prazo, devidamente certificado, VENHAM-ME os autos 

conclusos.

3. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Cáceres/MT, 19 de março de 2020.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 137697 Nr: 7073-42.2011.811.0006

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GPM, MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Tendo em vista o cálculo às fls. 103/106, CUMPRA-SE a prisão civil do 

executado já deferido em fls. retro.

2. Decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE acerca do cumprimento mandado e, 

seguidamente, INTIME-SE a Defensoria Pública para que requeira o que de 

direito, no prazo de 10 (dez) dias.

3. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Cáceres/MT, 19 de março de 2020.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 162993 Nr: 284-22.2014.811.0006

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EMCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Tendo em vista o cálculo atualizado à fl. 167, DEFIRO o pedido de 

expedição do mandado de penhora e avaliação dos bens do executado, 

tantos quantos bastem para a satisfação da execução, devendo o valor 

atualizado da dívida constar no mandado, nos termos do artigo 523, §3º, 

do Código de Processo Civil.

2. Decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE acerca do cumprimento mandado e, 

seguidamente, INTIME-SE a Defensoria Pública para que requeira o que de 

direito, no prazo de 10 (dez) dias.

3. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Cáceres/MT, 19 de março de 2020.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 165981 Nr: 3031-42.2014.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDSS, MDSMF

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BARBARA MARIA LIMA PEREIRA 

- OAB:22212, DEMÉTRIO FRANCISCO DA SILVA - OAB:12.495/MT, 

MILTON CHAVES LIRA - OAB:6330/MT, RONALDO MARTINS FRAGA - 

OAB:13.513/MT, SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - OAB:10208

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Diante das informações retro, DÊ-SE vista dos autos ao Ministério 

Público para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

2. Após, à conclusão.

3. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Cáceres/MT, 19 de março de 2020.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 182343 Nr: 3683-25.2015.811.0006

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: T, TVC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RTM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.
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1. Tendo em vista o endereço informado em fl. retro, DEFIRO o pedido de 

expedição do mandado de penhora e avaliação dos bens do executado, 

tantos quantos bastem para a satisfação da execução, devendo o valor 

atualizado da dívida constar no mandado, nos termos do artigo 523, §3º, 

do Código de Processo Civil.

2. Decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE acerca do cumprimento mandado e, 

seguidamente, INTIME-SE a Defensoria Pública para que requeira o que de 

direito, no prazo de 10 (dez) dias.

3. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Cáceres/MT, 19 de março de 2020.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 52361 Nr: 1546-85.2006.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO PALMA DIAS - 

OAB:3523-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. DEFIRO pedido retro.

2. OFICIE-SE a empresa empregadora do requerente, no endereço 

constante em fl. 58, para que providencie o desconto da pensão 

alimentícia na forma requerida à fl. 76, considerando os dados bancários 

mencionados, sendo o valor total dividido em 50% para cada um, conforme 

solicitado.

3. Após, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de estilo.

4. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Cáceres/MT, 19 de março de 2020.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 167450 Nr: 4225-77.2014.811.0006

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: K, CPSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WEDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORES DO EMAJ - 

OAB:5286-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.1. Trata-se de execução de prestação alimentícia em que KAUÊ 

FELIPE SOARES DOS SANTOS, representado por sua genitora, CARLA 

PATRÍCIA SOARES ANDRADE, em face de WESLEY ESTEVÃO DOS 

SANTOS, todos qualificados nos autos. 2. Analisando detidamente os 

autos, vislumbro que a presente ação de execução tem como escopo a 

satisfação/adimplemento do débito alimentar sob o rito de prisão civil. 

Recebida a inicial e devidamente citado e intimado para quitar a dívida, o 

executado quedou-se inerte.Vieram-me conclusos os autos.É o relato. 

Fundamento e DECIDO.3. Deveras, inconteste o inadimplemento de título 

executivo certo, líquido e exigível, assim como a própria desídia da parte 

devedora em descumprir, injustificadamente, com suas obrigações 

advindas do poder familiar, depreendendo-se aludida conclusão 

consoante exposto acima.4. Ademais, ao alimentante compete 

providenciar o pagamento a tempo e modo, sob pena de incorrer em mora. 

Para obstá-la, incumbiria ao executado, no prazo de três dias, pagar os 

débitos atuais, provar que o fez, ou justificar a impossibilidade de 

efetuá-lo, providências, porém, não levadas a efeito pelo alimentante.5. 

Ante ao exposto, DECRETO a prisão civil do Executado WESLEY 

ESTEVÃO DOS SANTOS pelo prazo de 03 (três) meses, conforme os 

termos do art. 528, § 3º, do Diploma Processual Civil, cujo fundamento 

encontra-se no art. 5º, inciso LXVII, da Carta Magna, não implicando o 

cumprimento da pena na amortização da dívida alimentar em apreço (art. 

528, § 5º, do CPC).6.A autoridade que der concretude a presente ordem 

deverá resguardar a integridade física do executado, atentando-se para o 

fato de tratar-se de prisão civil, razão pela qual cumpre evitar sua 

segregação junto a detentos de alta periculosidade e/ou que estejam 

presos em face de conduta afeta à seara penal.7. Extraia-se cópia dos 

autos e remeta à Autoridade Policial, vez que os fatos demonstram, em 

tese, a prática do crime de abandono material.8. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário.Cáceres/MT, 19 de março de 

2020.PIERRO DE FARIA MENDESJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 172996 Nr: 8490-25.2014.811.0006

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: K, J, KDSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DCDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. DEFIRO o pedido de fls. retro formulado pela Defensoria Pública e 

DETERMINO o arquivamento provisório dos autos provisoriamente pelo 

prazo de 01 (um) ano.

2. Decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE o cumprimento do mandado, e, após, 

DÊ-SE vista dos autos à Defensoria Pública para requerer o que entender 

de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

3. Em seguida, DÊ-SE vista dos autos ao Ministério Público para 

manifestação.

4. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Cáceres/MT, 19 de março de 2020.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 195913 Nr: 969-58.2016.811.0006

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SSC, ARSC, ACDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SVDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. DEFIRO pedido formulado pela Defensoria Pública às fls. 37/38.

2. OFICIE-SE a empresa empregadora do requerido, no endereço 

constante em fl. 32, para que providencie o desconto da pensão 

alimentícia no valor equivalente a 45,45% do salário mínimo vigente, 

diretamente da folha de pagamento do requerido, e posteriormente, 

deposite na conta bancária informada (fl. 32), de titularidade de Andreia 

Cristina da Silva.

3. Com a resposta da requisição, DÊ-SE vista dos autos à Defensoria 

Pública, para que requeira o que for de seu interesse.

4. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Cáceres/MT, 19 de março de 2020.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 248602 Nr: 3083-62.2019.811.0006

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AGM, RPM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMAJ-ESCRITÓRIO MODELO DE 

ASSISTÊNCIA JURIDICA-UNEMAT - OAB:EMAJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. DEFIRO o pedido de fl. retro e, para tanto, DETERMINO a busca e 

apreensão dos processos de código 145959 e 192754, para entrega dos 

autos, conforme solicitado.

2. Após, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de estilo.

3. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Cáceres/MT, 19 de março de 2020.

PIERRO DE FARIA MENDES
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Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 254275 Nr: 7089-15.2019.811.0006

 AÇÃO: Adoção->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: VBDA, RBC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABP, RSDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINDOMAR DA SILVA REZENDE - 

OAB:7.388/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. REQUISITEM-SE, com máxima URGÊNCIA, informações acerca do 

cumprimento da carta precatória expedida à Comarca de Aripuanã/MT (fl. 

36).

2. Após, à conclusão.

3. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Cáceres/MT, 19 de março de 2020.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 213062 Nr: 1649-09.2017.811.0006

 AÇÃO: Adoção->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: GP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APP, GVDR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINDOMAR DA SILVA REZENDE - 

OAB:7.388/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 25. Ante ao exposto, com suporte nos arts. 28, 29 e 39 et seq do ECA, 

JULGO PROCEDENTES o pedido para destituir o poder familiar de GISLAINE 

VENTURA DA ROCHA e ANDERSON PEDRO PIACENTINE em relação à 

criança MELLYSSA LAVINIA VENTURA PIACENTINE, e, por consequência, 

concedo sua adoção a GENÁRIO PENA, ficando os pais biológicos 

destituídos do poder familiar, passando a criança a chamar-se MELLYSSA 

LAVINIA VENTURA PIACENTINE PENA, conforme requerido.26. Transitada 

em julgado, EXPEÇA-SE mandado de registro da presente decisão, com os 

requisitos dos arts. 47 e §§, e 165 e incs., ambos do ECA. 27. Isenção 

legal de custas e despesas processuais ut art. 141, § 2º do ECA. 28. Nos 

termos do Ofício Circular 05/2001/CEJA-MT, remeta-se via desta decisum 

à Comissão Estadual Judiciária de Adoção do Estado de Mato Grosso, 

consignando nossas homenagens, bem como, se necessário, inscreva-se 

no CNA do CNJ.29.Publique-se. Registre-se. Intime-se.30. Após, 

ARQUIVEM-SE os autos, com as anotações e baixas necessárias.31. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.Cáceres/MT, 19 

de março de 2020.PIERRO DE FARIA MENDESJuiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000220-82.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCINA FRANCISCA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE RICARDO FRANCISCO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES DECISÃO Processo: 

1000220-82.2020.8.11.0006. REQUERENTE: MARCINA FRANCISCA 

REQUERIDO: JOSE RICARDO FRANCISCO Autos n. 

1000220-82.2020.811.0006. Vistos. 1. MARCINA FRANCISCA propõe 

Ação de Curatela em desfavor de JOSÉ RICARDO FRANCISCO, 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. Dessarte, preenchidos os 

requisitos legais gerais do artigo 319 et seq cc requisitos legais especiais 

do artigo 747ss do CPC/2015, RECEBO a petição inicial sub examine, que 

tramitará segundo o rito especial contencioso ut art. 751ss e sob 

SEGREGO DE JUSTIÇA ex vi inciso I do artigo 189, ambos do CPC/2015. 3. 

DEFIRO o pedido de Justiça Gratuita, conforme os termos do art. 98, 

CPC/2015. 4. No que toca a tutela de urgência atinente à nomeação do(a) 

requerente como curador(a) provisório(a) do(a) requerido(a), saliento que 

a referida possibilidade se encontra insculpida no artigo 749, parágrafo 

único do CPC/2015, que apresenta a seguinte dicção: “Art. 749. Incumbe 

ao autor, na petição inicial, especificar os fatos que demonstram a 

incapacidade do interditando para administrar seus bens e, se for o caso, 

para praticar atos da vida civil, bem como o momento em que a 

incapacidade se revelou. Parágrafo único. Justificada a urgência, o juiz 

pode nomear curador provisório ao interditando para a prática de 

determinados atos.” 5. Compulsando os autos, entendo que restou 

demonstrada a urgência ao presente caso, mormente em decorrência do 

fato de que o interditando foi diagnosticado com o quadro de retardo 

mental não especificado (CID F79.1). 6. Nesse ínterim, a tutela de urgência 

deve ser ponderada com base no artigo 300 do CPC/2015, a qual exige a 

presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e ainda, 

o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 7. A probabilidade 

do direito corresponde à existência de indícios de limitações do(a) 

interditando(a) para a prática dos atos da vida civil, precipuamente 

considerando o atestado médico colacionado aos autos. Por sua vez, 

também está presente o perigo de dano, eis que se trata de pessoa 

acometida por doença grave. 8. Ante ao exposto, com fulcro no artigo 

749, parágrafo único e artigo 300 do CPC/2015, DEFIRO a tutela de 

urgência, submetendo JOSÉ RICARDO FRANCISCO à curatela provisória 

restrita a aspectos patrimoniais e negociais, a ser exercida por MARCINA 

FRANCISCA, de quem se exigirá, caso contraia obrigações em nome do(a) 

interditado(a), a respectiva autorização judicial. 9. Malgrado este juízo 

esteja a adotar procedimento diverso do estabelecido pelo art. 747 e 

seguintes do CPC, assevero que referida providência visa conferir 

efetividade e celeridade que demandas dessa natureza requerem, não 

havendo falar em prejuízo às partes, sobretudo ante a observância dos 

atos processuais exigidos. 10. Nos termos do art. 751 e seguintes do 

Código de Processo Civil, 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. 11. Em tal estudo psicossocial os(as) experts 

pesquisarão in locu e descortinarão 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, como também as condições social, psicológica, 

afetiva, habitacional, estrutural, financeira, alimentar, higiênica, afetiva e 

outras relevantes a revelar se a interdição sub examine atende aos 

interesses e à proteção do(a/s) interditando(a/s). 12. 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 

05/06/2020, às 13h30min, na sede do Fórum de Cáceres, situado à Rua 

São Pedro, n. 257, Bairro Cavalhada, nesta cidade, devendo o perito e o 

periciando comparecerem à Diretoria do Fórum para a indicação do local 

apropriado. Desde já, ARBITRO os honorários periciais em R$ 200,00 

(duzentos reais), que serão custeados pelo Município de Cáceres, 

mediante a emissão de certidão de crédito. 13. 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). 14. O respectivo laudo deverá ser apresentado no prazo 

de 15 (quinze) dias, a contar da realização da avaliação médica. 15. 

Juntados mencionados estudo psicossocial e laudo pericial, INTIMEM-SE 

as partes e o Ministério Público para manifestação, no prazo de 10 (dez) 
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dias. 16. Determino a regular CITAÇÃO e INTIMAÇÃO da parte requerida, a 

qual se dará nas formas e prazos do artigo 238ss do CPC, para tanto, em 

sendo necessário, expeça missiva ou edital com prazo de 30 (trinta) dias 

para a regular citação da parte requerida, observando na espécie o 

regramento do artigo 260ss ou 256ss do CPC/2015, respectivamente. 17. 

INTIME-SE o(a) requerente e o(a) requerido(a) para comparecimento na 

avaliação médica acima designada. 18. CIÊNCIA ao Ministério Público. 19. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário com celeridade. 

PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001071-24.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RYAN VICTOR FERNANDES MENDES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES DECISÃO Processo: 

1001071-24.2020.8.11.0006. REQUERENTE: MINISTERIO PÚBLICO 

ESTADUAL REQUERIDO: RYAN VICTOR FERNANDES MENDES Vistos. 1. 

Trata-se de epístola proveniente do Juízo da VARA ÚNICA DA COMARCA 

DE ARAPUTANGA/MT, observado na espécie os dizeres do artigo 260 e 

seguintes do CPC. 2. Dessa forma, preenchidos os requisitos legais, 

DETERMINO o imediato cumprimento da missiva e, uma vez alcançada tal 

finalidade, devolva-a mediante anotações e baixas legais (CNGC), 

grafando nossas sinceras homenagens no ofício devolutório subscrito 

pelo(a) diligente Gestor(a) Judicial. 3. Acerca da distribuição e da presente 

decisum, COMUNIQUE-SE o ínclito Juízo Deprecante, conforme disposição 

da CNGC/MT. 4. Sendo o caso, proceda o(a) diligente Gestor(a) Judicial 

com o correto tarjeamento dos autos, assegurando-lhe a legal 

preferência/prioridade de tramitação e julgamento, tudo na forma 

disciplinada na CNGC/MT. 5. SERVE A PRESENTE DECISÃO COMO 

MANDADO/OFÍCIO. 6. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário com celeridade. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 0000894-25.2013.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

Vitoria Camila Feliciano Ribas (REQUERENTE)

ALEXANDRA LOPES DE SOUZA (REQUERENTE)

LUCIMAR FELICIANO (REQUERENTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

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

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES DECISÃO Processo: 

0000894-25.2013.8.11.0038. REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, VITORIA CAMILA FELICIANO RIBAS, 

LUCIMAR FELICIANO, ALEXANDRA LOPES DE SOUZA Vistos. 1. Trata-se 

de epístola proveniente do Juízo da VARA ÚNICA DA COMARCA DE 

ARAPUTANGA/MT, observado na espécie os dizeres do artigo 260 e 

seguintes do CPC. 2. Dessa forma, preenchidos os requisitos legais, 

DETERMINO o imediato cumprimento da missiva e, uma vez alcançada tal 

finalidade, devolva-a mediante anotações e baixas legais (CNGC), 

grafando nossas sinceras homenagens no ofício devolutório subscrito 

pelo(a) diligente Gestor(a) Judicial. 3. Acerca da distribuição e da presente 

decisum, COMUNIQUE-SE o ínclito Juízo Deprecante, conforme disposição 

da CNGC/MT. 4. Sendo o caso, proceda o(a) diligente Gestor(a) Judicial 

com o correto tarjeamento dos autos, assegurando-lhe a legal 

preferência/prioridade de tramitação e julgamento, tudo na forma 

disciplinada na CNGC/MT. 5. SERVE A PRESENTE DECISÃO COMO 

MANDADO/OFÍCIO. 6. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário com celeridade. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

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

Processo Número: 1003237-63.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DO COUTO SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DO COUTO SOUZA OAB - MT6708/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAURY GEANICHINNI DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES DECISÃO Processo: 

1003237-63.2019.8.11.0006. REQUERENTE: ALEXANDRE DO COUTO 

SOUZA REQUERIDO: LAURY GEANICHINNI DE SOUZA Vistos. 1. 

Alexandre do Couto Souza, qualificado nos autos, requereu a concessão 

de alvará judicial para levantamento dos valores não sacados em vida pelo 

“de cujus” Laury Geanichinni de Souza e para representação do espólio 

junto ao DETRAN/MT para os devidos fins. 2. A sentença de id. 23741656 

deferiu o alvará pretendido. 3. À ref. 29868510 a parte autora requer 

expedição de ofício para o DETRAN-MT, para que este autoriza o 

inventariante a realizar as transferências imediatas dos veículos do 

espólio para terceiros, antes do término do inventário extrajudicial. 4. Pois 

bem. 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.” 5. 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. 6. Contudo, uma vez 

escolhida a via extrajudicial, não há razão para buscar a tutela judicial 

para questões relacionadas ao inventário em curso. 7. Assim, não há 

como admitir a transmissão/divisão/partilha de qualquer bem do espólio por 

meio de alvará judicial. 8. 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. 9. 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. 10. 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.” 11. 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.)” (...).” 12. 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. 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 
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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) 14. Ante ao exposto, considerando que a 

sentença (Id. 24403046) autorizou apenas que o inventariante a 

representar o espólio de Laury Geanichinni de Souza junto ao órgão 

estadual de trânsito até a finalização do inventário, INDEFIRO o pedido de 

expedição de ofício ao DETRAN para autorização de transferência dos 

veículos. 15. INTIME-SE. 16. Se nada for requerido, ARQUIVEM-SE. 17. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA 

MENDES Juiz de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005570-85.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (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:

HELIONIVAL HELIOTERIO DE PAULA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Autos do Processo Judic ia l  Eletrônico nº 

1005570-85.2019.8.11.0006. Vistos. 1. Visto que a parte requerente 

apresentou novo endereço da parte requerida (Id. 29288158), nos termos 

da decisão de Id. 25121645, EXPEÇA-SE novo mandado de busca e 

apreensão do veículo e citação da parte requerida. 2. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário com celeridade. PIERRO DE 

FARIA MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002251-12.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO OAB - MT17528-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO LOURENCO DA SILVA DUARTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Autos do Processo Judic ia l  Eletrônico nº 

1002251-12.2019.8.11.0006. Vistos. 1. Visto que a parte requerente 

apresentou novo endereço da parte requerida (Id. 24905215), EXPEÇA-SE 

novo mandado de busca e apreensão do veículo e citação da parte 

requerida, nos termos da decisão de Id. 22144461. 2. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário com celeridade. PIERRO DE 

FARIA MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1001117-13.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FABIOLA SIQUEIRA TORELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALIAN BORGES CINTRA MACHADO OAB - MT14100-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE GONCALVES MONTIJO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Autos do Processo Judic ia l  E let rônico n . 

1001117-13.2020.8.11.0006. Vistos. 1. Conforme se observa da peça 

inicial, a parte autora, argumentando não possuir condições financeiras 

para arcar com as custas processuais, pleiteia assistência judiciária 

gratuita, pedido que passo a analisar. 2. Com efeito, conforme preceitua o 

art. 98 do CPC/2015, os benefícios da gratuidade da Justiça somente 

devem ser deferidos ou mantidos a parte “com insuficiência de recursos 

para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários 

advocatícios.” 3. Assim sendo, não há nos autos qualquer elemento que 

demonstre a hipossuficiência da parte autora, mesmo porque, não trouxe 

qualquer documento que comprove o alegado. 4. Neste sentido é o 

entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato grosso, in verbis: 

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CÉDULA 

DE CRÉDITO BANCÁRIO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA - INDEFERIMENTO – 

HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVAS 

- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Conforme inteligência 

do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, os benefícios da justiça gratuita 

somente serão concedidos aos que comprovarem documentalmente a 

situação de hipossuficiência financeira. Assim, nos termos do artigo 5º da 

Lei l.060/50, o juiz não está obrigado a conceder os benefícios da justiça 

gratuita diante da mera juntada de declaração de pobreza. A 

hipossuficiência tem presunção relativa e deve ser evidenciada 

satisfatoriamente para que possa ser deferida em juízo.” (N.U 

0000239-05.2012.8.11.0033, SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/04/2018, Publicado no DJE 

17/04/2018) 5. Ante ao exposto, INTIME-SE a parte requerente para, no 

prazo impreterível de 15 (quinze) dias, emendar à inicial, juntando 

documentos que comprovem a hipossuficiência alegada, ou, não havendo 

comprovação, proceda ao recolhimento de custas, sob pena de ser 

cancelada a distribuição do feito (§2º do art. 99 e art. 290, CPC). 6. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA 

MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002024-22.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOISES BATISTA DE SOUZA OAB - SP149225 (ADVOGADO(A))

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUAN CARLOS LEITE SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Autos do Processo Judicial Eletrônico nº 

1002024-22.2019.8.11.0006 Vistos. 1. Requer a parte requerente ao Id. 

29236560 o bloqueio do veículo por meio do sistema RENAJUD. 2. Ante ao 

exposto, PROCEDA-SE o diligente Gestor Judiciário com bloqueio do 

veículo descrito na exordial por meio do sistema RENAJUD. 3. Quanto ao 

pedido para nova tentativa de cumprimento mandado de busca e 

apreensão do veículo no mesmo endereço anteriormente informado, 

INTIMO a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, promova o 

recolhimento da guia da diligência do oficial de justiça, nos termos da 

intimação de Id. 28755723. 4. Acaso providencie o recolhimento da guia, 

DEFIRO desde já o cumprimento do referido mandado na forma requerida. 

5. Todavia, transcorrido “in albis” o prazo acima, CERTIFIQUE-SE nos autos 

e FAÇA-OS CONCLUSOS para ulteriores deliberações. 6. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário com celeridade. PIERRO DE 

FARIA MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001052-18.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070224/3/2020 Página 59 de 758



ANDRE NIETO MOYA OAB - MT235738-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PERPETUO ORTIZ DE CAMARGO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO DE CARVALHO OAB - MT0010052S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Autos do Processo Judic ia l  Eletrônico nº 

1001052-18.2020.8.11.0006. Vistos. 1. INTIME-SE a parte autora para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, promova a juntada de cópias legíveis dos 

documentos constantes aos Ids. 30382774 e 30382776, sob pena de 

indeferimento da inicial. 2. Transcorrido “in albis” o prazo acima, 

CERTIFIQUE-SE nos autos e FAÇA-OS CONCLUSOS para ulteriores 

deliberações. 3. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário 

com celeridade. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006036-79.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETH SOARES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IASMIN CAROLINA BISPO CUNHA OAB - MT25083/O (ADVOGADO(A))

EDUARDO SORTICA DE LIMA OAB - MT7485-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

BANCO DAYCOVAL S/A (REU)

BANCO PAN (REU)

BANCO BMG S.A (REU)

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (REU)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Autos do Processo Judic ia l  Eletrônico nº 

1006036-79.2019.8.11.0006. Vistos. 1. Em atenção à manifestação da 

parte autora (Id. 29526833), analisando o documento de Id. 26962627, 

verifico que este só diz respeito ao requerido Banco do Brasil S/A, não 

sendo demonstrado pela parte autora qualquer diligência no sentido de 

obtenção dos referidos contratos junto aos demais requeridos, tais como: 

protocolos de ligações, trocas de e-mails ou envio de correspondência. 2. 

Conforme já bem esclarecido na decisão de Id. 25236987 a emenda à 

inicial deve consistir na demonstração mínima da tentativa de instar a parte 

contrária na obtenção dos contratos de empréstimos, para só a partir daí, 

caso seja demonstrada resistência em oferta-los, ou ainda, tendo a autora 

acesso a tais contratos possa verificar se realmente contratou tais 

empréstimos e se há cláusulas, taxas ou juros que entende como 

abusivos, restando demonstrado assim, o interesse de agir. 3. Desta feita, 

de forma derradeira, INTIMO a parte autora para que, no prazo impreterível 

de 15 (quinze) dias, nos termos do item acima, promova emenda à inicial, 

sob pena de indeferimento da inicial. 4. Decorrido “in albis” o prazo acima, 

CERTIFIQUE-SE nos autos e FAÇA-OS CONCLUSOS para ulteriores 

deliberações. 5. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário 

com celeridade. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1002425-21.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON RITELA (EMBARGANTE)

ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA ESC AGR FED DE CACERES MT 

(EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONIQUE ABREU GAMA OAB - MT12716-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GASPAR SCHMIDT (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCEL SANTOS MARTINEZ OAB - MS23321 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Autos do Processo Judic ia l  Eletrônico nº 

1002425-21.2019.8.11.0006. Vistos. 1. Trata-se de EMBARGOS À 

EXECUÇÃO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO ajuizados por 

ANDERSON RITELA e SINASEFE - SEÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES 

PÚBLICOS FEDERAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA E PROFISSIONAL DA 

ESCOLA AGROTÉCNICA FEDERAL DE CÁCERES/MT CAMPUS DE 

CÁCERES DO IFMT em face de ELIEL REGIS DE LIMA, todos qualificados 

nos autos. 2. Alega a parte embargante, em breve síntese, que a 

execução de título executivo extrajudicial que tramita nesta Vara Cível sob 

o n.º 1006343-67.2018.8.11.0006 não possui exigibilidade e liquidez, em 

razão de que, o contrato de honorários advocatícios que busca o 

exequente (embargado) o seu recebimento, não pode ainda ser cobrado, 

visto que a ação objeto do contrato ainda se encontra em trâmite pelo TRF 

pendente de julgamento de apelação (Processo Judicial n. 

2997-66.2011.401.3601), sendo o processo administrativo de n. 

23191.000251-/2010 também objeto do contrato. Desta feita, pugna o 

embargante pela procedência dos embargos com a aplicação do efeito 

suspensivo à execução de que trata o referido contrato. 3. Despacho de 

Id. 19764908 determinou a intimação do embargado. 4. O embargado (Id. 

20390785) e anexos, rebate os argumentos da parte embargante, 

alegando há exigibilidade e liquidez do título, requerendo pela não 

concessão do efeito suspensivo em razão do não depósito da garantia da 

execução, bem como pela improcedência dos embargos. 5. A parte 

embargante, aos Ids. 30519530 e anexos, informa o depósito da garantia 

da execução, reiterando pelo deferimento do efeito suspensivo aos 

embargos e a retirada de seu nome dos Cadastros de Inadimplentes. É o 

relato do necessário. Fundamento e DECIDO. 6. Sem mais delongas, os 

fatos narrados na inicial, bem como os documentos a ela acostados 

permitem, nesta fase inicial, a conclusão de verossimilhança nas 

alegações expendidas, restando evidenciado o fumus boni iuris e o 

periculum in mora a justificar a concessão de antecipação de tutela 

liminarmente. 7. Por outro lado, também não vislumbro na antecipação 

deste provimento jurisdicional o perigo da irreversibilidade, visto que a 

garantia da execução dos autos n. 1006343-67.2018.8.11.0006 fora 

depositada conforme comprovante juntado ao Id. 30520255 num total de 

R$ 10.039,29 (dez mil e trinta e nove reais e vinte e nove centavos), razão 

pela qual APLICO o art. 300 do CPC/2015, a contrario sensu, DEFERINDO o 

efeito suspensivo previsto no § 1º do art. 919, do CPC/2015, devendo a 

execução em trâmite por esta Vara sob o n. 1006343-67.2018.8.11.0006 

permanecer suspensa até o deslinde dos presentes embargos. 8. Quanto 

ao pedido para retirada do nome do embargante dos registros de órgãos 

de proteção ao crédito, visto que a execução fora garantida mediante 

depósito, não há óbice para aplicação do §4º do art. 782, do CPC/2015, in 

verbis: “Art. 782. Não dispondo a lei de modo diverso, o juiz determinará 

os atos executivos, e o oficial de justiça os cumprirá. (...) § 3º A 

requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do 

executado em cadastros de inadimplentes. § 4º A inscrição será 

cancelada imediatamente se for efetuado o pagamento, se for garantida a 

execução ou se a execução for extinta por qualquer outro motivo.” (grifo 

nosso) 9. Isto posto, DEFIRO a retirada do nome do embargante do registro 

de proteção ao crédito (SERASA), devendo o diligente Gestor Judiciário 

proceder com a comunicação por via eletrônica para a máxima celeridade. 

10. Por fim, INTIMEM-SE as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

especifiquem provas que efetivamente desejam produzir, indicando 

(justificando) com objetividade os fatos que desejam demonstrar como 

prova de suas alegações, sem prejuízo do julgamento antecipado dos 

embargos. 11. Transcorrido “in albis” o prazo acima, CERTIFIQUE-SE nos 

autos e FAÇA-OS CONCLUSOS para ulteriores deliberações. 12. 

TRASLADE-SE cóp ia  des ta  dec i são  aos  au tos  n . 

1006343-67.2018.8.11.0006. 13. CUMPRA-SE, providenciando e 

expedindo o necessário com máxima celeridade. PIERRO DE FARIA 

MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001062-62.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL APARECIDA DE QUEIROZ VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA SANTOS GOUVEA OAB - MT25345/O (ADVOGADO(A))

JOSIMEIRE DOS SANTOS OLIVEIRA OAB - MT0019226A (ADVOGADO(A))

JANAINA TAKEI MARQUES OAB - MT11673/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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EDUCARE GESTAO DE EDUCACAO LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Autos do Processo de Judicial Eletrônico nº 

1001062-62.2020.8.11.0006. Vistos. 1. Em atenção ao declínio de 

competência da Subseção Judiciária da Justiça Federal de Cáceres/MT em 

favor das Varas Cíveis desta Comarca, conforme decisão de Id. 

30408535, em análise detida dos autos, verifico que a última atualização 

do débito se deu em 12/09/2019 (Id. 30408535), desta feita, necessário se 

faz a apresentação do cálculo atualizado do débito. 2. Assim, INTIME-SE a 

parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, promova a 

juntada do cálculo atualizado do valor exequendo. 3. Com a juntada do 

cálculo atualizado do débito, 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. 4. Transcorrido o prazo acima sem 

pagamento voluntário, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE, desde já, mandado 

de penhora e avaliação. 5. 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. 6. 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). 7. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 8. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário com celeridade. 

PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001116-28.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FERREIRA DE CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA REGINA DE SOUSA JANUARIO OAB - MG99038 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE VIDA S/A (REU)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Autos do Processo Judic ia l  E let rônico n . 

1001116-28.2020.8.11.0006. Vistos. 1. Tratando-se a demanda em 

destaque de direitos disponíveis, estando preenchidos os requisitos da 

petição inicial estabelecido no art. 319 do CPC/2015, não sendo hipótese 

de rejeição liminar da pretensão (art. 332 do CPC), na forma do art. 334 do 

CPC/2015, DETERMINO a designação de audiência de conciliação a ser 

realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de 

Cáceres/MT (CEJUSC), devendo as partes comparecer acompanhadas de 

seus respectivos advogados ou pela Defensoria Pública, conforme 

determina o art. 334, §9º do mesmo diploma processual. 3. INTIME-SE a 

parte autora, via DJE, na pessoa de seu advogado, para o 

comparecimento na audiência de conciliação a ser designada (art. 334, 

§3º do CPC/2015). 4. EXPEÇA-SE carta de citação e intimação da parte 

requerida, observando-se que o ato deverá ser cumprido com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias para o comparecimento da 

audiência de conciliação acima designada, na forma dos arts. 248 e 334, 

do CPC/2015. 5. A parte requerida 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/2015, sem 

prejuízo de ajuizamento de reconvenção, conforme autoriza o art. 343 do 

mesmo diploma, devendo ser certificado o prazo destes instrumentos pela 

Secretaria deste Juízo. 6. Apresentando a parte requerida contestação 

alegando fato impeditivo, modificativo, extintivo do direito da parte autora 

ou quaisquer das matérias mencionadas no art. 337 do CPC/2015, 

INTIME-SE a parte autora, via DJE, para que, em 15 (quinze) dias, 

apresente réplica à contestação (arts. 350 e 351 do CPC/2015). 7. 

Ressalto que, a ausência de qualquer das partes na audiência designada, 

acarretará em multa por ato atentatório à dignidade de justiça, na 

proporção de 2 % sobre o valor da causa ou da vantagem econômica 

pretendida, conforme preceitua o §8º do art. 334 do CPC/2015, exceto se, 

ambas as partes em conjunto, manifestarem o desinteresse na realização 

da audiência (art. 334, §4º, inciso I do CPC/2015). 8. Após a realização da 

audiência de conciliação, sendo obtido ou não acordo, que deverá ser 

lavrado termo num ou noutro sentido, havendo ou não contestação e 

réplica, CERTIFIQUE-SE e RETORNEM CONCLUSOS os autos para os fins 

do artigo 347 do CPC/2015. 9. Por oportuno, presentes os elementos que 

evidenciam a condição de hipossuficiência, nos termos do art. 98 do 

CPC/2015, DEFIRO o benefício da gratuidade de justiça. 10. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz 

de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006805-87.2019.8.11.0006

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:

JOSE ANTONIO DA SILVA TRISTAO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Autos do Processo Judicial Eletrônico nº 

1006805-87.2019.8.11.0006. Sentença. Vistos. 1. Trata-se de AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO LIMINAR ajuizada por OMNI S/A - 

CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em desfavor de JOSE 

ANTONIO DA SILVA TRISTAO, ambos devidamente qualificados nos autos 

em epígrafe. 2. Afirma a parte requerente que firmou junto ao requerido 

contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária, tendo 

como objeto do contrato o seguinte bem: VEÍCULO MARCA/MODELO: 

VOLKSWAGEN/CROSSFOX 1.6 MI TOTAL FLEX 8V 5P G TIPO:1; 

ANO:2008; COR: CINZA; PLACA: NJB-6131; CHASSI: 

9BWKB05Z584121031. 3. Possuindo o referido contrato valor inicial em R$ 

13.100,00 (treze mil e cem reais), a ser restituído por meio de 48 

prestações mensais, no valor de R$ 727,21 (setecentos e vinte e sete 

reais e vinte e um centavos), com vencimento final em 15/01/2022, sendo 

que o requerido teria deixado de cumprir com o pagamento das parcelas, o 

que resultou na dívida atualizada R$ 15.733,75 (quinze mil setecentos e 

trinta e três reais e setenta e cinco centavos). 4. Após tecer suas razões 

de fato e de direito, requereu liminarmente a busca e apreensão do 

veículo. No mérito, pugnou pela procedência da ação, ratificando-se a 

liminar, para o fim de consolidar a propriedade do bem em seu favor. 5. 

Com a inicial (Id. 27061390 e anexos) a parte requerente juntou cópias do 

contrato firmado e notificação extrajudicial da parte requerida. 6. A liminar 

fora deferida pelo juízo ao Id. 27129822. 7. O veículo fora apreendido, 

conforme se extrai da documentação juntada pelo Oficial de Justiça (Id. 

28133764) oportunidade em que a parte requerida fora citada. 8. 

Compulsando os autos, verifico que, apesar de a parte requerida ter sido 

citada, não efetuou a purgação da mora e também não contestou a 

demanda. 9. Pugnou a requerente pelo julgamento antecipado da demanda 

(Id. 29342155). 10. Vieram os autos conclusos. Eis o relato do necessário. 

Fundamento e DECIDO. 11. Embora regularmente citada a parte requerida 

não contestou a demanda, razão pela qual DECRETO sua revelia e passo 

ao julgamento antecipado da demanda com espeque nos arts. 344 e 355, 

II, ambos do CPC/2015. 12. Pois bem, pela detida análise dos autos e pelos 

documentos trazidos à baila pela parte requerente, restaram provadas: · A 

existência de contrato de abertura de crédito com cláusula de alienação 

fiduciária, tendo por objeto: VEÍCULO MARCA/MODELO: 

VOLKSWAGEN/CROSSFOX 1.6 MI TOTAL FLEX 8V 5P G TIPO:1; 

ANO:2008; COR: CINZA; PLACA: NJB-6131; CHASSI: 

9BWKB05Z584121031. · O inadimplemento e a constituição em mora pela 

notificação extrajudicial (Id. 27062183); · A revelia da parte requerida e 

ausência de purgação da mora. 13. O princípio fundamental do direito 

contratual é o pacta sunt servanda, só derrogado diante de condições 

extraordinárias como caso fortuito ou força maior, sendo ônus da parte 

requerida a comprovação de situações excludentes de sua obrigação. 14. 

Deste modo, não sendo comprovados pela parte requerida fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte autora, ou ainda, 

efetuado a purgação da mora, nos termos do § 1º, do art. 3º do Decreto 

Lei n.º 911/69, impõe-se o deferimento da pretensão exordial, com a 

consequente consolidação da propriedade e posse plena e exclusiva do 
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bem em favor da parte credora. DISPOSITIVO 15. Por todo o exposto, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e consolido nas mãos da parte 

requerente o domínio e a posse plena e exclusiva, já concedida na liminar 

sobre o VEÍCULO MARCA/MODELO: VOLKSWAGEN/CROSSFOX 1.6 MI 

TOTAL FLEX 8V 5P G TIPO:1; ANO:2008; COR: CINZA; PLACA: NJB-6131; 

CHASSI: 9BWKB05Z584121031, concedo a venda pela requerente nos 

termos do Decreto Lei n.º 911/69. 16. Em consequência, DECLARO 

EXTINTO o processo, com exame de mérito, nos termos do artigo 487, I, do 

CPC/2015. 17. Com fundamento no princípio da causalidade, condeno a 

parte requerida ao pagamento dos honorários advocatícios que arbitro em 

10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, bem como nas 

custas e despesas processuais, nos termos do artigo 85, §2° do 

CPC/2015. 18. Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE estes 

autos com as anotações e baixas ínsitas na CNGC. 19. PUBLIQUE-SE. 

INTIMEM-SE. 20. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005695-53.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO(A))

MOISES BATISTA DE SOUZA OAB - SP149225 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Autos do Processo Judic ia l  Eletrônico nº 

1005695-53.2019.8.11.0006. Sentença. Vistos. 1. Trata-se de AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO LIMINAR ajuizada por BV 

FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em 

desfavor de FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA, ambos devidamente 

qualificados nos autos em epígrafe. 2. Afirma a parte requerente que 

firmou junto ao requerido contrato de financiamento com garantia de 

alienação fiduciária, tendo como objeto do contrato o seguinte bem: 

VEÍCULO CHEVROLET - S10 CS ADVANTAGE; ANO/MOD: 2008/2009; 

COR: PRETA; PLACA EEO-0466; CHASSI: 9BG124HU09C419661, 

RENAVAM: 988540576. 3. Possuindo o referido contrato valor inicial em 

R$ 39.456,48 (trinta e nove mil quatrocentos e cinquenta e seis reais e 

quarenta e oito centavos), a ser restituído por meio de 48 prestações 

mensais, no valor de R$ 822,01 (oitocentos e vinte e dois reais e um 

centavo), com vencimento final em 22/11/2022, mediante contrato de 

financiamento para aquisição de bens, garantido por alienação fiduciária, 

contrato nº 12039000211258, celebrado em 14/11/2018, sendo que o 

requerido teria deixado de cumprir com o pagamento das parcelas, o que 

resultou na dívida atualizada R$ 37.643,19 (TRINTA E SETE MIL, 

SEISCENTOS E QUARENTA E TRES REAIS E DEZENOVE CENTAVOS) 4. 

Após tecer suas razões de fato e de direito, requereu liminarmente a 

busca e apreensão do veículo. No mérito, pugnou pela procedência da 

ação, ratificando-se a liminar, para o fim de consolidar a propriedade do 

bem em seu favor. 5. Com a inicial (Id. 242884190 e anexos) a parte 

requerente juntou cópias do contrato firmado e notificação extrajudicial da 

parte requerida. 6. A liminar fora deferida pelo juízo ao Id. 24291219. 7. O 

veículo fora apreendido, conforme se extrai da documentação juntada pelo 

Oficial de Justiça (Id. 25440024) oportunidade em que a parte requerida 

fora citada. 8. Conforme certidão de Id. 27473411 a parte requerida 

apesar de devidamente citada, não efetuou a purgação da mora e também 

não contestou a demanda. 9. Pugnou a requerente pelo julgamento 

antecipado da demanda (Id. 27830359). 10. Vieram os autos conclusos. 

Eis o relato do necessário. Fundamento e DECIDO. 11. Embora 

regularmente citada a parte requerida não contestou a demanda, razão 

pela qual DECRETO sua revelia e passo ao julgamento antecipado da 

demanda com espeque nos arts. 344 e 355, II, ambos do CPC/2015. 12. 

Pois bem, pela detida análise dos autos e pelos documentos trazidos à 

baila pela parte requerente, restaram provadas: · A existência de contrato 

de abertura de crédito com cláusula de alienação fiduciária, tendo por 

objeto: VEÍCULO CHEVROLET - S10 CS ADVANTAGE; ANO/MOD: 

2008/2009; COR: PRETA; PLACA EEO-0466; CHASSI: 

9BG124HU09C419661, RENAVAM: 988540576. · O inadimplemento e a 

constituição em mora pela notificação extrajudicial (Id. 24288741); · A 

revelia da parte requerida e ausência de purgação da mora. 13. O princípio 

fundamental do direito contratual é o pacta sunt servanda, só derrogado 

diante de condições extraordinárias como caso fortuito ou força maior, 

sendo ônus da parte requerida a comprovação de situações excludentes 

de sua obrigação. 14. Deste modo, não sendo comprovados pela parte 

requerida fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte 

autora, ou ainda, efetuado a purgação da mora, nos termos do § 1º, do 

art. 3º do Decreto Lei n.º 911/69, impõe-se o deferimento da pretensão 

exordial, com a consequente consolidação da propriedade e posse plena 

e exclusiva do bem em favor da parte credora. DISPOSITIVO 15. Por todo 

o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e consolido nas mãos da 

parte requerente o domínio e a posse plena e exclusiva, já concedida na 

liminar sobre o VEÍCULO CHEVROLET - S10 CS ADVANTAGE; ANO/MOD: 

2008/2009; COR: PRETA; PLACA: EEO-0466; CHASSI: 

9BG124HU09C419661, RENAVAM: 988540576, concedendo a venda pela 

requerente nos termos do Decreto Lei n.º 911/69. 16. Em consequência, 

DECLARO EXTINTO o processo, com exame de mérito, nos termos do 

artigo 487, I, do CPC/2015. 17. Com fundamento no princípio da 

causalidade, condeno a parte requerida ao pagamento dos honorários 

advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado 

da causa, bem como nas custas e despesas processuais, nos termos do 

artigo 85, §2° do CPC/2015. 18. Certificado o trânsito em julgado, 

ARQUIVEM-SE estes autos com as anotações e baixas ínsitas na CNGC. 

19. PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. 20. CUMPRA-SE, providenciando e 

expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006553-55.2017.8.11.0006

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:

WILTON RAFAEL CASTRO CAXITO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Autos do Processo Judic ia l  E let rônico n . 

1006553-55.2017.8.11.0006. Sentença de Extinção. Vistos. 1. OMNI 

FINANCEIRA S/A promove AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO em desfavor 

de WILTON RAFAEL CASTRO CAXITO, ambos qualificados nos autos. 2. 

Após alguns atos processuais, informou a parte autora o desinteresse no 

prosseguimento da vertente demanda, uma vez que o requerido quitou o 

débito decorrente do contrato de financiamento do veículo, pugnando, 

assim, pela extinção sem resolução do mérito. 3. Desnecessária a 

intimação da parte requerida uma vez que não fora citada. 4. É o relato do 

necessário. 5. Fundamento e DECIDO. 6. Primeiramente, mister discorrer 

que a atividade jurisdicional, via de regra, é acessória, secundária e 

instrumental, imprescindindo de livre e prévia provocação da parte 

interessada (art. 2º, CPC), dessarte, não mais sendo útil, adequada e 

necessária a atuação do Poder Judiciário in casu, imperioso é extinguir o 

feito sem mergulhar no mérito da causa. 7. Pelo exposto, forte na 

disposição do inciso VIII do artigo 485 do CPC, JULGO EXTINTO o presente 

feito sem resolução do mérito, CONDENANDO a parte desistente ao 

pagamento de custas e despesas processuais remanescentes, se 

houverem, conforme artigo 90 do CPC/2015. 8. Após, certificado o trânsito 

em julgado, ARQUIVEM-SE estes autos com as anotações e baixas ínsitas 

na CNGC. 9. PROCEDA-SE o diligente gestor judiciário ao desbloqueio do 

veículo por meio do sistema RENAJUD. 10. PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. 11. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA 

MENDES Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-118 IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA

Processo Número: 1005509-98.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANILTON JUNIOR POMPERMAYER (IMPUGNANTE)

SOLANGE CARDOSO (IMPUGNANTE)
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NOVO LAR SUPERMERCADO LTDA - ME (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO GERALDO COUTINHO HORN OAB - MT0005702S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (IMPUGNADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1005509-98.2017.8.11.0006. 

IMPUGNANTE: ANILTON JUNIOR POMPERMAYER, SOLANGE CARDOSO, 

NOVO LAR SUPERMERCADO LTDA - ME IMPUGNADO: BANCO DO BRASIL 

SA Intime o perito para que se manifeste quanto a possibilidade de 

parcelamento dos honorários periciais, conforme solicitado pela parte 

autora no id. 29320418 - Pág. 1. Anote-se o prazo de cinco dias para a 

resposta. Decorrido o prazo, retorne concluso. Cáceres/MT., 20 de março 

de 2.020 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000269-26.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOANNE DE OLIVEIRA COSTA RAMOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000269-26.2020.8.11.0006. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: 

JOANNE DE OLIVEIRA COSTA RAMOS Nos termos do art. 1.023, §2° do 

CPC, intimo a parte autora para que se manifeste em relação aos 

embargos de declaração interpostos pela parte requerida. Para tanto, 

anoto o prazo de cinco dias. Decorrido o prazo, retorne concluso. 

Cáceres/MT, 20 de Março de 2.020 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005936-27.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PEDRO DA CUNHA SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1005936-27.2019.8.11.0006. AUTOR(A): 

JOAO PEDRO DA CUNHA SOUZA REU: SEGURADORA LÍDER Vistos, etc... 

João Pedro C. Souza, devidamente qualificado nos autos em epígrafe, 

propôs ação de cobrança de seguro D.P.V.A.T. em desfavor de 

Seguradora Líder, alegando, em síntese, ter sido vítima de acidente de 

trânsito envolvendo veículo automotor que lhe ocasionou invalidez de 

natureza permanente. Narrou que após ingressar com pedido na esfera 

administrativa, recebeu indenização no montante de R$4.725,00, valor que 

entende não ser proporcional à perda funcional sofrida, razão pela qual 

requer a complementação da indenização disponibilizada no âmbito 

administrativo. Citada, a ré apresentou defesa, e dentre as alegações 

preliminares, alega irregularidade na representação processual, uma vez 

que a procuração juntada aos autos não diz respeito ao demandante e sim 

a terceiros. Analisando a procuração juntada no id. 24990282, vislumbro 

que, de fato, o instrumento indispensável de representação processual do 

Autor, qual seja, a procuração demonstra a outorga de poderes de 

terceiro ao advogado do requerente, não tendo qualquer relação com o 

demandante, porquanto existente irregularidade na representação 

processual do autor. Sendo assim, embora os autos estejam aptos ao 

julgamento do mérito, nos termos do Art. 76, caput, do CPC, determino que 

a parte proceda com a regularização da procuração, no prazo de 15 

(quinze) dias, SOB PENA DE EXTINÇÃO SME RESOLUÇÃO DO MÉRITO 

(Art. 76, §1º, do CPC). Após, retorne-me os autos conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Cáceres, 20 de março de 2020. Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005936-27.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PEDRO DA CUNHA SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1005936-27.2019.8.11.0006. AUTOR(A): 

JOAO PEDRO DA CUNHA SOUZA REU: SEGURADORA LÍDER Vistos, etc... 

João Pedro C. Souza, devidamente qualificado nos autos em epígrafe, 

propôs ação de cobrança de seguro D.P.V.A.T. em desfavor de 

Seguradora Líder, alegando, em síntese, ter sido vítima de acidente de 

trânsito envolvendo veículo automotor que lhe ocasionou invalidez de 

natureza permanente. Narrou que após ingressar com pedido na esfera 

administrativa, recebeu indenização no montante de R$4.725,00, valor que 

entende não ser proporcional à perda funcional sofrida, razão pela qual 

requer a complementação da indenização disponibilizada no âmbito 

administrativo. Citada, a ré apresentou defesa, e dentre as alegações 

preliminares, alega irregularidade na representação processual, uma vez 

que a procuração juntada aos autos não diz respeito ao demandante e sim 

a terceiros. Analisando a procuração juntada no id. 24990282, vislumbro 

que, de fato, o instrumento indispensável de representação processual do 

Autor, qual seja, a procuração demonstra a outorga de poderes de 

terceiro ao advogado do requerente, não tendo qualquer relação com o 

demandante, porquanto existente irregularidade na representação 

processual do autor. Sendo assim, embora os autos estejam aptos ao 

julgamento do mérito, nos termos do Art. 76, caput, do CPC, determino que 

a parte proceda com a regularização da procuração, no prazo de 15 

(quinze) dias, SOB PENA DE EXTINÇÃO SME RESOLUÇÃO DO MÉRITO 

(Art. 76, §1º, do CPC). Após, retorne-me os autos conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Cáceres, 20 de março de 2020. Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000901-86.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA RENATA DOS SANTOS (AUTOR(A))

CLAUDINEIA MARCELA DE SOUZA (AUTOR(A))

JOEL ALMEIDA DA SILVA (AUTOR(A))

ANTONIO AGUERO (AUTOR(A))

JOSINEIDE AUXILIADORA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

MARIZA PINTO DE MIRANDA (AUTOR(A))

SERGIO AUGUSTO CORREA DE CARVALHO (AUTOR(A))

VILMA ALVES DA SILVA (AUTOR(A))

ERNESTINA VIEIRA ALVES (AUTOR(A))

MARINETE DE SOUZA OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - MT19340-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (REU)

ITAU SEGUROS S/A (REU)
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CAIXA SEGURADORA S/A (REU)

BRADESCO SEGUROS S/A (REU)

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

VICTOR JOSE PETRAROLI NETO OAB - SP31464 (ADVOGADO(A))

ANA RITA DOS REIS PETRAROLI OAB - SP0130291A (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000901-86.2019.8.11.0006. AUTOR(A): 

JOEL ALMEIDA DA SILVA, MARINETE DE SOUZA OLIVEIRA, ANTONIO 

AGUERO, CLAUDINEIA MARCELA DE SOUZA, CARLA RENATA DOS 

SANTOS, ERNESTINA VIEIRA ALVES, VILMA ALVES DA SILVA, SERGIO 

AUGUSTO CORREA DE CARVALHO, MARIZA PINTO DE MIRANDA, 

JOSINEIDE AUXILIADORA DE OLIVEIRA REU: SUL AMERICA COMPANHIA 

NACIONAL DE SEGUROS, BRADESCO SEGUROS S/A, CAIXA 

SEGURADORA S/A, ITAU SEGUROS S/A, TOKIO MARINE SEGURADORA 

S.A. Cumpra-se o despacho anterior (id. 20921867 - Pág. 1). Esclareço 

apenas que embora tenha havido manifestação da CAIXA de interesse na 

lide (id. 28131981) o que a princípio implicaria na necessidade de remessa 

dos autos ao Juízo Federal (art. 45/CPC), como nos autos já foi interposto 

Recurso de Apelação o que acaba por exaurir a atividade jurisdicional 

deste Juízo de primeiro grau, deixo de deliberar acerca da manifestação 

da Caixa, deixando-a aos cuidados da Segunda Instância a qual é a 

competente para o processamento e julgamento do recurso. Portanto, 

após a citação de todos os requeridos, e decorrido o prazo para as 

contrarrazões recursais, cumpra-se o despacho anterior. Cáceres/MT., 20 

de Março de 2.020. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006920-45.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RENE COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEMIR MARTINEZ OAB - MT0013681A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

USTENIO RODRIGUES COELHO (REU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1006920-45.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

RENE COSTA REU: USTENIO RODRIGUES COELHO Expeça-se mandado 

para intimação do Devedor, nos endereços indicados no id. Num. 

30335128. Após aguarde-se o decurso do prazo para pagamento da 

obrigação, observando-se o que dispôs o despacho de processamento do 

cumprimento de sentença (id. 24520906). Observe a Secretaria da Vara 

que o processo tramita com os benefícios da justiça gratuita ao autor (vide 

id. 17197532). Esclareça o Credor quanto o interesse na anotação da 

dívida nos registros do Serasa, no prazo de 15 dias. Cáceres/MT, 20 de 

Março de 2.020. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1006437-78.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO DIAS FERREIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE HABITACAO POPULAR DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(REU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1006437-78.2019.8.11.0006. AUTOR(A): 

SEBASTIAO DIAS FERREIRA REU: COMPANHIA DE HABITACAO POPULAR 

DO ESTADO DE MATO GROSSO Providencie a juntada do Aviso de 

Recebimento. Embora o Estado de Mato Grosso já tenha manifestado 

anuindo com os termos do pedido inicial, faz-se necessário o cumprimento 

das demais formalidades, sendo: - a citação pessoal dos Confinantes, 

consignando-se as advertências legais (artigos art. 246, § 3º do CPC e 

344, ambos do CPC); - por edital, a intimação de terceiros interessados, 

para a ciência dos termos do pedido inicial, que poderão se manifestar em 

15 (quinze) dias, este nos termos do 259, inciso I e III do NCPC c/c art. 

216-A, § 4º da Lei de Registros Públicos, este com aplicação analógica; - 

a intimação da União e ao Município, pelo correio com aviso de 

recebimento, para que se manifestem, em 15 (quinze) dias, sobre o 

pedido, com aplicação analógica do art. 216-A da Lei 6.015/73. Após, 

retorne concluso. Cáceres/MT, 20 de março de 2.020. Ricardo Alexandre 

Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006855-16.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JUSTINO NEVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA NEIDE DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1006855-16.2019.8.11.0006. 

REQUERENTE: JUSTINO NEVES REQUERIDO: MARIA NEIDE DE OLIVEIRA 

Acolho a justificativa apresentada no id. 28899187 - Pág. 1. Deixo de 

designar nova data, já que a Requerida foi citada e restou ausente. 

Certifique a escrivania sobre o decurso do prazo para contestação. Após, 

manifeste o Autor quanto o interesse na produção de outras provas, no 

prazo de 15 dias. Cáceres/MT, 20 de março de 2.020. Ricardo Alexandre 

Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002333-43.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR MARCUCCI (REQUERENTE)

WLANDEMIR MARCUCCI (REQUERENTE)

VLANDESTEM MARCUCCI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOICE PINTO PEREIRA DE SIQUEIRA OAB - MT0020116A (ADVOGADO(A))

TANIELLY PASTICK ALVES OAB - MT22359/O (ADVOGADO(A))

CLEITON TUBINO SILVA OAB - MT5239-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO LUPERINI (REQUERIDO)

LUZIA DA GRAÇA MARINI LUPERINI (REQUERIDO)

AFONSO FERNANDES DE FREITAS FILHO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GEOVANI MENDONCA DE FREITAS OAB - MT11473-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1002333-43.2019.8.11.0006. 

REQUERENTE: WLANDEMIR MARCUCCI, VLANDESTEM MARCUCCI, 

MOACIR MARCUCCI REQUERIDO: ANTONIO LUPERINI, AFONSO 

FERNANDES DE FREITAS FILHO, LUZIA DA GRAÇA MARINI LUPERINI O 

cônjuge do Requerido já esta devidamente representada processualmente 

– id. Num. 21818677. Especifiquem as partes quanto as provas que 

efetivamente pretendem produzir, justificando sua pertinência, em quinze 

dias. Caceres, 22 de março de 2020. Ricardo Alexandre R Sobrinho Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1004310-07.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS PINHEIRO DE OLIVEIRA (EMBARGANTE)

LUCIANA LUPERINI PINHEIRO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEOVANI MENDONCA DE FREITAS OAB - MT11473-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILTON CESAR TEIXEIRA (EMBARGADO)

EVANIA PEREIRA DE SOUZA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADEMIR MARTINEZ OAB - MT0013681A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1004310-07.2018.8.11.0006. 

EMBARGANTE: JONAS PINHEIRO DE OLIVEIRA, LUCIANA LUPERINI 

PINHEIRO EMBARGADO: NILTON CESAR TEIXEIRA, EVANIA PEREIRA DE 

SOUZA Vistos, etc... O Exequente tem demonstrado um comportamento 

desidioso no que se refere ao andamento do feito, visto que até o 

momento não adotou qualquer providência efetiva para citação da parte 

devedora e insiste em solicitar medidas que este Juízo já promoveu, como 

a pesquisa de bens e, especialmente, de endereço da parte devedora, 

cujo resultado segue anotado no despacho de id. 12415437. Assim, 

indefiro o pedido formulado na petição juntada no id. 26319159 e determino 

que o credor adote as providências necessárias para citação do 

executado no prazo de 10 dias, SOB PENA DE EXTINÇÃO POR DESÍDIA. 

Após o decurso do prazo, novamente conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

Cáceres/MT, 10 de fevereiro de 2020. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001852-51.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO DE SOUZA MIRANDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001852-51.2017.8.11.0006. 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO EXECUTADO: MARCELO DE SOUZA 

MIRANDA Aguarde o decurso do prazo para cumprimento do acordo - abril 

de 2021 - id. Num. 6771388. Caceres, 22 de março de 2020. Ricardo 

Alexandre R Sobrinho Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-47 SEQÜESTRO

Processo Número: 1005114-09.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT4705-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALIPIO ALVES GOMES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA OAB - MT0004825A (ADVOGADO(A))

FLAVILSON LUIZ DE ALMEIDA OURIVES OAB - MT0013634A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1005114-09.2017.8.11.0006. 

REQUERENTE: DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA REQUERIDO: ALIPIO ALVES 

GOMES Esclareça a parte Credora a diversidade de critérios e valores 

apresentados no último cálculo com o pedido inicial de cumprimento de 

sentença, no prazo de 15 dias Desde já nos termos do art. 9º do CPC, 

manifeste a parte Executada sobre a petição de id. Num. 28709257, no 

mesmo prazo. Caceres, 22 de março de 2020. Ricardo Alexandre R 

Sobrinho Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001743-66.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PRIXX TECNOLOGIA DA INFORMATICA SISTEMAS E EMPREENDIMENTOS 

EIRELI - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS SEGATTO JORGE DA CUNHA OAB - MT0012649A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDACAO DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR PUBLICO ESTADUAL 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CELSO CORREA DE OLIVEIRA OAB - MT7344-O (ADVOGADO(A))

FABIO ARTHUR DA ROCHA CAPILE OAB - MT6187-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001743-66.2019.8.11.0006. 

EXEQUENTE: PRIXX TECNOLOGIA DA INFORMATICA SISTEMAS E 

EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP EXECUTADO: FUNDACAO DE APOIO AO 

ENSINO SUPERIOR PUBLICO ESTADUAL Para evitar qualquer futura 

arguição de nulidade capaz de prejudicar o regular andamento aos autos, 

certifique a escrivania se as partes foram efetivamente intimadas da 

decisão de id. Num. 26199917. Após, retorne concluso. Caceres, 22 de 

março de 2020. Ricardo Alexandre R Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005755-26.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VERA CONCEICAO DA SILVA - ME (EXECUTADO)

VERA CONCEICAO DA SILVA (EXECUTADO)

JORGE PAULO BRANDAO DA SILVA (EXECUTADO)

CELIA CONCEICAO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1005755-26.2019.8.11.0006. 

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA EXECUTADO: VERA CONCEICAO DA 

SILVA - ME, VERA CONCEICAO DA SILVA, CELIA CONCEICAO DA SILVA, 

JORGE PAULO BRANDAO DA SILVA Reoportunizo ao Autor promover o 

andamento destes autos, conforme deliberado no despacho anterior, no 

prazo de 15 dias, pena de extinção. Caceres, 22 de março de 2020. 

Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001171-18.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA HELOISA ANDRADE FRANCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEITON TUBINO SILVA OAB - MT5239-O (ADVOGADO(A))

JOICE PINTO PEREIRA DE SIQUEIRA OAB - MT0020116A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE DE ASSUNCAO KRUGER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL CISNEIRO RODRIGUES OAB - MT19032-O (ADVOGADO(A))

AVELINO TAVARES JUNIOR OAB - MT3633-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001171-18.2016.8.11.0006. 

REQUERENTE: MARCIA HELOISA ANDRADE FRANCO REQUERIDO: 

CRISTIANE DE ASSUNCAO KRUGER Há mais de dois anos foi proferido 

despacho saneador, estando o feito paralisado aguardando definição dos 

honorários periciais. Como este juízo não tem elementos para sopesar e 

mensurar o valor proposto, intime o Escritório ALLIANCA CONTABILIDADE 

E ASSESSORIA FISCAL, com endereço Av. Gen. Osório, 1960 - Centro, 

Cáceres - MT, 78200-000 Telefone: (65) 3223-4460 para manifestar qual o 

valor dos honorários em caso de nomeação para atuar como Perito nos 

autos. Conste prazo de 10 dias para resposta. Deverá a escrivania 

disponibilizar acesso integral destes autos Vindo a resposta, retorne 

concluso. Caceres , 22 de março de 2020. Ricardo Alexandre R Sobrinho 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000835-72.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ARLINDO DO CARMO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ARLINDO DO CARMO OAB - MT3722-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANY CRISTINA EMIKO PIRES MAGALHAES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000835-72.2020.8.11.0006. 

EXEQUENTE: JOSE ARLINDO DO CARMO EXECUTADO: ADRIANY 

CRISTINA EMIKO PIRES MAGALHAES Providencie à habilitação do 

Advogado da Devedora - id. Num. 29962815. Após, intime a Devedora, na 

pessoa de seu Procurador para que efetue o pagamento da dívida no 

prazo de 15 (quinze) dias, na forma do art. 523 da Lei adjetiva em vigor. 

Caso não efetue o pagamento no prazo acima, incidirá sobre o montante 

devido multa (10%) e honorários (10%), na forma do art. 523, §1°/NCPC. 

Efetuado o pagamento parcial no prazo assinalado, a multa e os 

honorários incidirão sobre o restante (art. 523, §2°). Não efetuado 

tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, desde logo, 

mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação. 

(art. 523, §3°). Desde já e no prazo de 15 dias esclareça o Exequente 

quanto o interesse na averbação desta ação nos registros de proteção ao 

crédito, nos termos do art. 782, § 3º do CPC. Manifestando favorável, 

desde já defiro o pedido e expeça-se o necessário para cumprimento pelo 

sistema Serajud. Caceres, 20 de março de 2020. Ricardo Alexandre 

Riccielli Sobrinho Juiz de Direito ,

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005312-75.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CALDAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1005312-75.2019.8.11.0006. 

REQUERENTE: JOSE CALDAS DA SILVA REQUERIDO: BANCO BMG S.A 

Esclareçam as partes se possuem interesse em produzir provas na 

instrução. Caso haja interesse, deverão desde já indicar as provas 

pretendidas e justificar a sua pertinência para a solução do mérito. Para 

tanto, anoto o prazo de 15 dias. Decorrido o prazo, retorne concluso. 

Cáceres/MT., 18 de Março de 2.020. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA CÍVEL

Processo Número: 1000910-53.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR BRITO RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA LOPES ALVARES CAMPOS OAB - MT0020500A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA OAB - MT0004825A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000910-53.2016.8.11.0006. AUTOR(A): 

VALDIR BRITO RIBEIRO REU: ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA 

Considerando sucessivas manifestações, com indicação em mais de uma 

oportunidade sobre provas a serem produzidas, aliado a nova juntada de 

documentos, e sob o enfoque do que preconiza o art. 6º do CPC, 

objetivamente indiquem as partes quais provas efetivamente desejam 

produzir, justificando-as, no prazo de dez dias. Após, retorne concluso. 

Intimem-se. Caceres, 23 de março de 2020. Ricardo Alexandre R Sobrinho 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA CÍVEL

Processo Número: 1000910-53.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR BRITO RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA LOPES ALVARES CAMPOS OAB - MT0020500A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA OAB - MT0004825A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1000910-53.2016.8.11.0006 

AUTOR: VALDIR BRITO RIBEIRO RÉU: ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA 

Diante da justificativa de id. 5841698 e comprovação no id. 5841720, 

antecipo a realização da audiência para às 13:30 horas da mesma data. 

Anoto que as partes foram comunicadas e intimadas por telefone. 

Caceres, 03 de abril de 2017. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de 

Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005183-70.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO DE ASSIS CONCEICAO OAB - MT0021479A (ADVOGADO(A))

ELOISE ALVES PEREIRA OAB - MT0020461A (ADVOGADO(A))

JULIO APARECIDO DA SILVA OAB - MT0022094A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO SILVA DE BARROS 05322259104 (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil c.c com 

artigo 482, VI da CNGC , impulsiono os autos com a finalidade de intimar a 

parte autora/exequente para, querendo, impugnar os embargos de 

declaração opostos, no prazo de 05 (cinco). Cáceres/MT, 23 de março de 

2020. Joel Soares Viana Junior Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001001-46.2016.8.11.0006

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:

ELIANE RAMALHO SANTANA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO DEPÓSITO DE VALORES - DILIGÊNCIA Impulsiono 

os autos para intimar a parte autora, na pessoa de seu Advogado, com o 

intuito de que, no prazo de 5 dias, efetue o pagamento da diligência do 

Oficial de Justiça, visando o cumprimento do Mandado de citação a ser 

oportunamente expedido para a comarca de Mirassol Do’este. 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, 23 de 

março de 2020. MARCOS JOSE COSME DA SILVA Técnico(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005975-24.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANNA KRISGER GARDIN DIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NICOLAS MURTINHO RAMOS OAB - MT19005/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA OAB - MG0063440A 

(ADVOGADO(A))

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO PARA COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA Nos 

termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil, impulsiono os autos 

com a finalidade de promover a intimação da parte Autora da lide, na 

pessoa de seus Advogados, para comparecer na audiência de 

Conciliação Designada Para o dia 21 de Janeiro de 2020 as 09h30min na 

Sala de Audiência nº 02, do CEJUSC, ficando advertidos de que a 

ausência injustificada implicará atentado à dignidade da justiça, sujeito a 

multa. Cáceres, 23 de outubro de 2019. MARCOS JOSÉ COSME DA SILVA 

Técnico(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005975-24.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANNA KRISGER GARDIN DIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NICOLAS MURTINHO RAMOS OAB - MT19005/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA OAB - MG0063440A 

(ADVOGADO(A))

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1005975-24.2019.8.11.0006. AUTOR(A): 

TATIANNA KRISGER GARDIN DIAS REU: BANCO BMG S.A Vistos, etc... 

Como as partes sinalizaram na fase postulatória quanto ao interesse na 

produção de todos os meios de prova admitidos, nos termos do art. 139, 

VI do Código de Processo Civil, faculto-lhes a especificação das provas 

que efetivamente pretendem produzir, justificando a necessidade, 

finalidade e pertinência à solução da lide. Decorrido o prazo retorne 

concluso para análise. Intimem-se. Cumpra-se. Cáceres, 18 de março de 

2020. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001067-84.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA DINIZ ALVES OAB - MG98771 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THULIO SANTOS MOTA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil c.c com 

artigo 482, VI e 701, inc. XVII todos da C.N.G.C, impulsiono os autos para 

intimar a parte autora, na pessoa de seu Advogado, com o intuito de que, 

no prazo de 05 (cinco) dias, efetue o pagamento da diligência do Oficial de 

Justiça, visando o cumprimento do Mandado de intimação da parte 

requerida, conforme decisão que DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA 

postulada na inicial de modo que IMPONHO ao RÉU a OBRIGAÇÃO de 

observar as seguintes determinações: 1) que o Réu se abstenha de 

comprar direta e/ou indiretamente no site www.mi.com; 2) que o réu se 

abstenha de ligar/mandar e-mail/mensagem para fazer reclamação nos 

canais de atendimento da DL quanto aos fatos objetos da lide; 3) que o 

Réu seja impedido de divulgar qualquer mensagem pública usando o nome 

da empresa direta ou indiretamente. 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. Observando que os prazos estão 

suspensos no período de 20 de março a 20 de abril de 2020, na primeira e 

segunda instâncias, em decorrência das medidas temporárias de 

prevenção no contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), no âmbito do 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, salvo situações urgentes, nos 

termos do artigo 9ª da portaria supra mencionada e a seguir transcrita: 

“Art. 9º Ficam suspensos, no âmbito do Poder Judiciário do Estado de 

Mato Grosso, os prazos processuais dos processos judiciais e 

administrativos físicos e eletrônicos, no período de 17 de março a 20 de 

abril de 2020, salvo quanto às medidas urgentes e processos de 

adolescentes em conflito com a lei com internação provisória 

decretada.”(NR). Cáceres/MT, 23 de março de 2020. Joel Soares Viana 

Junior Analista Judiciário

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006190-97.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR FERREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1006190-97.2019.8.11.0006. AUTOR(A): 

OSMAR FERREIRA DOS SANTOS REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Afasto a preliminar arguida, pois os 

argumentos apresentados confundem com o mérito da pretensão. 

Oportunizado manifestar sobre provas, apenas o Autor manifestou 

interesse. Defiro a produção das provas postuladas. Designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 02 de junho de 2020, às 17:30 horas. 

Intimem as testemunhas indicadas no id. Num. 25469826 - pag 17. Intimem 

as partes para comparecimento, ocasião em que prestação depoimento 

pessoal. Expeça-se o necessário. Caceres, 23 de março de 2020. Ricardo 

Alexandre R Sobrinho Juiz(a) de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004026-62.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GERALDO DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANO PEREIRA DE OLIVEIRA OAB - MT25080-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014374A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR (REU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Processo: 1004026-62.2019.8.11.0006. AUTOR(A): JOSE 

GERALDO DA COSTA REU: MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR A questão 

da gratuidade da justiça será reapreciada por ocasião da sentença. Defiro 

parcialmente a oitiva das testemunhas indicadas no id. 27201695 de modo 

que limito ao número de 03 (três), reputando suficiente esse número, uma 

vez que na justificativa da parte interessada na prova a oitiva das 

testemunhas indicadas teriam o escopo unicamente de esclarecer os 

costumes e prática de cobrança de honorários advocatícios, bem como o 

desenrolar dos fatos sobre as tratativas e desentendimentos entre as 

partes. Portanto, deverá o requerido indicar as 03 testemunhas que 

pretenderá ouvir, no prazo de 15 (quinze) dias valendo-se da mesma 

oportunidade para comprovar a notificação conforme exigida na legislação 

de regência (art. 455/CPC). De ofício delibero pela colheita do depoimento 

pessoal das partes (art. 385 do CPC). Designo a audiência de instrução 

para o dia 02 de junho de 2.020 às 16:00 horas. Fica o 

Advogado/Requerido ciente quanto a obrigação de observar o disposto no 

art. 455 do Código de Processo Civil. Intimem-se pessoalmente as partes 

quanto a colheita do depoimento pessoal. Expeça-se o necessário. 

Cáceres/MT, 20 de março de 2.020. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000906-74.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HAROLDO LUIS MARQUES - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO POLO TRAJANO DOS SANTOS OAB - SP188770 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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SERGIO DA SILVA MARCELINO - ME (REU)

Banco Safra S-A (REU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1000906-74.2020.8.11.0006. AUTOR(A): 

HAROLDO LUIS MARQUES - ME REU: SERGIO DA SILVA MARCELINO - 

ME, BANCO SAFRA S-A Cuida-se de AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA . Em síntese, narra a inicial que a 

autora que nunca manteve relação jurídica com os Requeridos e pugna 

pela concessão de tutela de urgência para que seja procedida sustação 

do protesto. Por tratar-se de declaração de inexistência, concomitante a 

impossibilidade da apresentação da prova negativa, inexistem elementos 

para que este juízo possa sopesar a verossimilhança do alegado. Por 

outro lado, não se pode olvidar que a efetivação de protesto é por demais 

gravosas, pois inibe créditos e impõe várias restrições comerciais. Por 

reconhecer a gravidade da medida, mas não havendo como apurar no 

momento a legitimidade da anotação, entendo que alguma medida 

cautelatória deve ser levada à cabo, para prevenir a parte autora de 

amargar transtornos ilegítimos, caso ao final do processo seja constatada 

a procedência de seus argumentos. Por certo, tão somente após a 

formação do contraditório e produção de outras provas, caso necessário, 

é que poderá a relação contratual – caso tenha existido - ser aclarada e 

este Juízo proferir uma decisão acerca do pedido, estribando-se em 

maiores elementos e argumentos. Para tanto, o código de processo civil 

prevê a possibilidade da concessão da tutela de urgência para o fim de 

salvaguardar o direito almejado do perecimento ou de maiores prejuízos o 

autor, caso este seja tenha que aguardar o término da demanda para a 

efetivação de sua pretensão. O fato é que estando a pretensão da autora 

calcada em fato negativo, inviável se mostra a exigência de produção de 

prova pré-constituída à respeito. E sendo impossível a produção 

probatória de fato negativo , mas de outro lado, sendo por demais gravosa 

a restrição de crédito em nome da autora, pois inviabiliza o seu acesso a 

créditos no mercado, é de deferir a tutela de urgência. Ademais, é 

desnecessárias maiores considerações para atestar os efeitos nefastos 

de uma protesto e negativação. Assim sendo, hei por bem amparar-se no 

poder geral de cautela, para determinar a sustação dos efeitos do 

protesto e a baixa de qualquer restrição cadastral nos órgãos de proteção 

ao crédito. No entanto, levando em consideração que o autor carece de 

provas pré-constituídas, e primando pela segurança jurídica e garantia da 

reversibilidade da determinação judicial, o comando aqui determinado 

estará condicionado ao oferecimento de caução correspondente a dívida 

em discussão e descrita na petição inicial. No mais, por considerar que a 

ação está calcada no pedido de declaração de inexistência da dívida, e 

que não é dado ao demandante o ônus de provar fato negativo, 

somando-se a circunstância de que o réu está em condição mais 

favorável para a demonstração dos fatos, notadamente sob a ótica 

operacional, já que certamente possui banco de dados que bem expressa 

todas as relações contratuais estabelecidas com seus clientes, hei por 

bem determinar a INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. Ante o exposto, nos 

termos do art. 297 do NCPC, DETERMINO a sustação dos efeitos do 

protesto do título objeto do documento de id. Num. 30087351 - Pág. 1, 

assim como suspensão da anotação nos registros do Serasa/SPC. Da 

mesma forma, fica DEFERIDA a INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA pelas 

razões acima delineadas. O cumprimento da presente fica condicionado 

ao oferecimento de caução. Sendo oferecida a caução, cumpra-se a 

presente decisão, servindo um cópia do MANDADO DE SUSTAÇÃO DOS 

EFEITOS DO PROTESTO e OFÍCIO. No mais, designe audiência de tentativa 

de conciliação, com a citação e intimação dos Requeridos para 

comparecimento, com às advertências legais. Diante da justificativa 

apresentada, difiro o recolhimento das custas ao final da ação. Expeça-se 

o necessário. Caceres, 22 de março de 2020. Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006164-36.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA FRANCISQUINI OAB - MT18351-O (ADVOGADO(A))

PATRICK ALVES COSTA OAB - MT7993-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RADIO JORNAL DE CACERES LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1006164-36.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E 

DISTRIBUICAO ECAD REQUERIDO: RADIO JORNAL DE CACERES LTDA 

Cuida-se de carta precatória tendo por objeto penhora de faturamento da 

Devedora. Nomeado Administrador apresentou proposta de honorários no 

valor de R$ 3350,00 reais por mês. O valor foi impugnado pelo Credor, 

tendo sugerido arbitramento no percentual de 5 % do valor penhorado. É o 

sucinto relato. O valor dos honorários deve corresponder a justa 

remuneração do trabalho a ser desenvolvido pelo Administrador. No caso, 

este juízo não tem elementos claros e objetos para sopesar se o valor 

proposto pelo Administrador atende aos parâmetros da razoabilidade, pois 

o cenário do valor a ser penhorado é totalmente incerto. Incerto ainda qual 

o trabalho a ser realizado, o que dependerá de levantamento fático para 

conhecimento da realidade financeira e contratual da Devedora. Esta 

incerteza por ora demonstra a razoabilidade dos argumentos 

apresentados na impugnação, pois o valor deve, por ora, corresponder a 

um percentual do valor penhorado, e não um valor fixo. Assim, acolho 

parcial e provisoriamente a impugnação para arbitrar o valor dos 

honorários em 20 % sobre o valor penhorado e obtido mensalmente. Anoto 

que após dois meses, fica desde já franqueado ao Credor e ao Sr Perito 

em pleitear a modificação dos parâmetros, e em sendo apresentado 

questionamento, retorne concluso para apreciação. Como geralmente a 

receita advindo a atividade da Executada advém de contratos de 

publicidade, a penhora mensal poderá administrada com a expedição de 

ordem do juízo em determinar aos contratantes o repasse de percentual 

do valor em conta vinculada ao juízo. Nesse caso, basta levantamento dos 

contratantes, o que substitui o trabalho diário de comparecimento na sede 

da empresa. Intimem-se. Intime o Administrador para início dos trabalhos 

de penhora do faturamento. Caceres, 23 de março de 2020. Ricardo 

Alexandre R Sobrinho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006164-36.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA FRANCISQUINI OAB - MT18351-O (ADVOGADO(A))

PATRICK ALVES COSTA OAB - MT7993-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RADIO JORNAL DE CACERES LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1006164-36.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E 

DISTRIBUICAO ECAD REQUERIDO: RADIO JORNAL DE CACERES LTDA 

Cuida-se de carta precatória tendo por objeto penhora de faturamento da 

Devedora. Nomeado Administrador apresentou proposta de honorários no 

valor de R$ 3350,00 reais por mês. O valor foi impugnado pelo Credor, 

tendo sugerido arbitramento no percentual de 5 % do valor penhorado. É o 

sucinto relato. O valor dos honorários deve corresponder a justa 

remuneração do trabalho a ser desenvolvido pelo Administrador. No caso, 

este juízo não tem elementos claros e objetos para sopesar se o valor 

proposto pelo Administrador atende aos parâmetros da razoabilidade, pois 

o cenário do valor a ser penhorado é totalmente incerto. Incerto ainda qual 

o trabalho a ser realizado, o que dependerá de levantamento fático para 

conhecimento da realidade financeira e contratual da Devedora. Esta 

incerteza por ora demonstra a razoabilidade dos argumentos 

apresentados na impugnação, pois o valor deve, por ora, corresponder a 

um percentual do valor penhorado, e não um valor fixo. Assim, acolho 

parcial e provisoriamente a impugnação para arbitrar o valor dos 

honorários em 20 % sobre o valor penhorado e obtido mensalmente. Anoto 

que após dois meses, fica desde já franqueado ao Credor e ao Sr Perito 

em pleitear a modificação dos parâmetros, e em sendo apresentado 

questionamento, retorne concluso para apreciação. Como geralmente a 
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receita advindo a atividade da Executada advém de contratos de 

publicidade, a penhora mensal poderá administrada com a expedição de 

ordem do juízo em determinar aos contratantes o repasse de percentual 

do valor em conta vinculada ao juízo. Nesse caso, basta levantamento dos 

contratantes, o que substitui o trabalho diário de comparecimento na sede 

da empresa. Intimem-se. Intime o Administrador para início dos trabalhos 

de penhora do faturamento. Caceres, 23 de março de 2020. Ricardo 

Alexandre R Sobrinho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005929-06.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON CESAR TEIXEIRA (EXEQUENTE)

EVANIA PEREIRA DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEMIR MARTINEZ OAB - MT0013681A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JONAS PINHEIRO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

LUCIANA LUPERINI PINHEIRO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GEOVANI MENDONCA DE FREITAS OAB - MT11473-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1005929-06.2017.8.11.0006. EXEQUENTE: 

NILTON CESAR TEIXEIRA, EVANIA PEREIRA DE SOUZA EXECUTADO: 

JONAS PINHEIRO DE OLIVEIRA, LUCIANA LUPERINI PINHEIRO Na petição 

de id. Num. 16342811 o Credor indicou o seguinte bem para penhora: 

ESTÂNCIA NOSSA SENHORA APARECIDA, com área total de 80.9111 has 

(oitenta hectares, noventa e um ares, e onze centiares, com os seguintes 

limites e confrontações: NORTE – Simão Pedro da Silva e/ ou sucessores; 

NORDESTE – herdeiros de Altino José Dias e Geraldo Carola da Silva; 

ESTE – Benedita Soares dos Reis; SUDESTE – Arcizernandodo Carmo 

Menacho Garcia; SUDOESTE – Domingos Nepomuceno Mendes; OESTE – 

Manoel Albino da Silva; NOROESTE – Simão Pedro da Silva. Do M01 – M02 

495,46mts, com azimute 320º38’31”; M02 – M03 1.824,85mts. Azimute 

237º20’06”; M03 – M04 501,84 mts. Azimute 320º38’31”; M04 – M01 

1.652,34, azimute 59º26’26” devidamente registrado no Cartório de 

Registro de Imóveis de Cáceres, com a MATRÍCULA Nº 12.439, 

R.5-12.439, Livro 02, Fls. 01F, em 14/10/2011. (de acordo com escritura 

pública apresentada) No depacho de id. Num. 19721175 o pedido foi 

deferido. Ocorre que no mandado de avaliação constou imóvel diverso, 

sendo: BENS INDICADOS À AVALIAÇÃO: "matricula do imóvel (Mat. 

29.744 Sítio Nossa Senhora Aparecida II – “A”- “R4-26.744”) e (Mat. 

29.745 Sitio Nossa Senhora Aparecida II – “R-4-29.745” localizado na 

GLEBA PIRAPUTANGA)" Da mesma forma foi oficiado ao Cartório de 

Registro de Imóveis para averbação de bem diverso – id. . Num. 21562269 

- Pág. 1. Assim, acolho o pedido de id. Num. 29581946 para que seja 

expedido novo mandado de avaliação do bem efetivamente indicado à 

penhora. Oficie ao Cartório de Registro de Imóveis para proceder a baixa 

do ofício de id. Num. 21562269 - Pág. 1, anotando tratar-se de diligência do 

Juízo. Expeça-se outro oficío ao mesmo Cartório para averbação da 

penhora do bem indicado pelo Credor, com ônus deste das despesas. A 

parte Credora depositou inicialmente valor para avaliação do bem. O Oficial 

de Justiça recebeu os valores e devolveu o mandado id Num. 21935201 

sem cumprimento. Quando complementado o depósito e intimado por duas 

vezes deixou de cumprir com sua atribuição, e sem qualquer motivo, 

afirma que deveria ser distribuído na Central, quando sequer honrou com 

seu dever de restituir valores por ele recebido. Frente a desídia do 

Servidor, determino que o novo mandado seja enviado para a Central de 

Mandado para cumprimento por outro Oficial de Justiça. Intime o Oficial de 

Justiça para que no prazo de 24 horas proceda a devolução do valor 

recebido, mediante depósito vinculado a estes autos. Consigne que o 

descumprimento implicará em requisitar providências administrativas. 

Antes de enviar o mandado, deverá a escrivania apurar o valor correto da 

diligência, atentado ao depósito de id. Num. 22735576 - Pág. 1. Em caso do 

valor for superior, intime o Credor para complementar o valor, em cinco 

dias. Adote as escrivania as providências pertinentes para liberação do 

valor da diligência depositada e vinculada para estes autos diretamente ao 

Oficial de Justiça e/ou para a Central de mandados. Intimem-se. Caceres, 

23 de março de 2020. Ricardo Alexandre R Sobrinho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004972-34.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DEITOS & GRAMULHA LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO CARRELO SILVA OAB - MT6602-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1004972-34.2019.8.11.0006. AUTOR(A): 

DEITOS & GRAMULHA LTDA - EPP REU: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A 

Vistos etc. Cuida-se de AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS POR LUCROS 

CESSANTES ajuizada por Deitos e Gramulha Ltda. EPP em face de 

MAPFRE Seguros Gerais S/A. Em suma a ação tem por causa de pedir a 

indenização em decorrência de lucros cessantes no valor de 

R$150.063,16 (cento e cinquenta mil, sessenta e três reais e dezesseis 

centavos). É que segundo a parte autora foi celebrado com a parte ré 

contrato de seguro sobre o veículo SCANIA/R480 A 6X4 HIGHLINE, Placa 

QBG-1339. Descreveu ainda que em razão de uma “pequena pane 

mecânica” necessitou acionar o guincho por meio dos serviços da 

seguradora, e que durante o transporte do veículo teria ocorrido um 

acidente que provocou danos no veículo. Para os reparos – que teriam 

sido implementados pela seguradora –o veículo teria permanecido fora da 

disposição da parte autora por 04 (quatro) meses entre os dias 

30.07.2018 a 05.12.2018. Em suma, descreveu que aufere renda por meio 

do mencionado veículo e que amargou prejuízos (deixou de auferir) na 

ordem de R$150.063,16. Portanto, a ação tem por escopo o ressarcimento 

de lucros cessantes no mencionado valor. Após tecer suas razões de 

fato e de direito, requereu o quanto segue: “a) Condenar a Requerida no 

pagamento dos lucros cessantes pelo período em que a Requerente ficou 

impossibilitada de utilizar o veículo, no valor de R$150.063,16 (cento e 

cinquenta mil, sessenta e três reais e dezesseis centavos), apurado 

conforme a média já demonstrada; b) Seja a Requerida condenada ao 

pagamento da indenização supramencionada, acrescida de juros e 

correção monetária a contar da data do evento danoso, que serão 

calculados na fase de execução, na data da condenação bem como 

custas processuais e honorários advocatícios, que deverão ser fixados 

em 20% do total da condenação; Protesta provar o alegado por todos os 

meios de prova em direito admitidos, depoimento pessoal da Requerida sob 

pena de revelia, oitiva de testemunhas, juntada posterior de documentos;” 

Com a inicial, vieram documentos. A inicial foi recebida no id. 22585104 - 

Pág. 1. A requerida apresentou contestação no id. 25634278. Na 

contestação a parte requerida arguiu a preliminar de carência da ação por 

falta de interesse de agir. Para tanto, a ré mencionou que: “Evidente, 

portanto, que falta à parte autora interesse de agir, em face desta parte 

ré, uma vez que esta Seguradora nunca deixou de atendê-la e já cumpriu 

com a sua obrigação, pois a Seguradora procedeu com o processo 

regulatório, autorizou os reparos do veículo e realizou o pagamento da 

indenização de todos os danos que possuíam nexo com o acidente 

noticiado, de acordo com as coberturas contratadas pela apólice discutida 

nos presentes autos, conforme verifica-se do comprovante de quitação 

ora anexado, portanto, a presente ação não possui objeto em face da 

Seguradora, não havendo mais interesse da parte autora, conforme 

entendimento doutrinário.” No mérito teceu considerações no sentido da 

improcedência da ação – os quais serão objeto de análise no momento 

oportuno. Após tecer suas razões de fato e de direito, requereu o quanto 

segue: “7.1 seja acolhida a preliminar suscitada, extinguindo-se o feito 

sem resolução do mérito em face da carência de ação por falta de 

interesse de agir ante o cumprimento total da obrigação, tudo nos termos 

do Art. 485 do CPC; 7.2 caso superada a preliminar, seja julgado 

improcedente o pedido exordial ante a ausência de comprovação dos 

alegados lucros cessantes, com a condenação da parte autora nas penas 

da sucumbência; 7.3 seja deferida a realização de de todos os meios de 

prova moralmente admitidos em direito, especialmente prova documental, 

por meio da juntada de outros documentos, depoimento pessoal do 

representante legal da parte autora, sob pena de confissão quanto à 

matéria fática aqui consignada; Prova Pericial Contábil, consistente na 
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análise dos documentos acostados pela parte autora para apurar os 

alegados lucros cessantes, Expedição de ofício para a Receita Federal 

para apresentar as últimas apurações declaradas da empresa.” Tentada a 

conciliação, as partes não compuseram acordo (id. 25655667 - Pág. 1). A 

parte autora apresentou impugnação à contestação no id. 26338269. Já 

no id. 26561423 a parte ré compareceu para juntar novos documentos, 

notadamente aduzindo estar a juntar a apólice correspondente ao objeto 

da ação. No id. 26397053 o Juízo intimou as partes para que indicassem 

as provas que pretendiam produzir. A parte requerida indicou provas a 

produzir no id. 27587159. Já a parte autora reiterou seus argumentos e 

requereu o julgamento antecipado da lide (id. 27867539). É a síntese do 

necessário. Fundamento e decido. Cuida-se de AÇÃO DE REPARAÇÃO DE 

DANOS POR LUCROS CESSANTES ajuizada por Deitos e Gramulha Ltda. 

EPP em face de MAPFRE Seguros Gerais S/A. Passo saneador nos termos 

do art. 357 do Código de Processo Civil. A parte ré argumenta que a ação 

está carente de interesse de agir, pelo que deveria então ser julgada 

extinta sem resolução de mérito. É que para a ré a mesma já teria cumprido 

a sua obrigação decorrente do contrato de seguro firmado com a parte 

autora, pelo que não mais subsistiria objeto a justificar o curso da ação. 

Pois bem. O art. 17 do Código de Processo Civil, estabelece que: “Art. 17. 

Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade.” O artigo 

em destaque reflete o que pode ser chamado de controle de utilidade da 

ação. Para José Roberto dos Santos Bedaque as condições da ação 

representam “... limitação ao exercício da atividade jurisdicional no caso 

concreto, porque o processo iniciado sem a presença de uma delas é 

manifestamente inútil” (BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Efetividade 

do processo e técnica do processo. 2ª ed. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 

236). Maurício Ferreira Cunha e Luciano Alves Rossato, sobre o interesse 

de agir, destacam que “O interesse de agir, por sua vez, representa a 

necessidade e utilidade da tutela jurisdicional pleiteada. Dito de outro modo, 

a providência judicial postulada deve representar uma melhora na situação 

jurídica da parte, que só pode ser alcançada com a intervenção do 

Estado-Juiz.” (Manual de Processo Civil – Coleção concursos públicos. 

Editora Juspodvim:2019, p. 107) (g.n.). Fato é que há 

necessidade/utilidade sobre a demanda para justificar o seu 

processamento rumo ao exame de mérito! Embora a parte ré argumente 

que o contrato de seguro foi observado e que aquilo que nele estava 

previsto e adequado ao sinistro descrito na inicial já teria sido por ela 

cumprido, deve-se mencionar que na fundamentação da inicial não é 

mencionado apenas e tão somente a apólice do seguro como causa de 

pedir da indenização pretendida. Ademais, a pretensão da ação reflete a 

suposta perda de lucro auferido com o bem segurado no período em que 

este estaria a receber os reparos suportados pela seguradora e não 

sobre os reparos dos quais a ré argumenta tê-los promovido e em razão 

disto entende estar dispensada de qualquer outra obrigação pendente 

(friso que a questão dos reparos implementados pela seguradora sobre o 

veículo segurado é questão incontroversa nesta ação). Nesse sentido, 

convém ressaltar que além da apólice do seguro firmada com a ré, o autor 

fundamenta sua pretensão nos elementos formadores da 

responsabilidade civil, bem como ao disposto no art. 14 do Código de 

Defesa do Consumidor que descreve a chamada responsabilidade objetiva 

do prestador de serviços. A partir disso verifica-se que a causa de pedir 

da ação está além dos termos do contrato de seguro entabulado entre as 

partes, de modo que a ação deve prosseguir para que seja esclarecida a 

possibilidade de se impor ao réu a obrigação de indenizar eventuais lucros 

cessantes seja sob a perspectiva da relação obrigacional oriunda do 

contrato de seguro ou da responsabilidade civil latu sensu a partir do 

mencionado acidente ocorrido por ocasião do transporte do veículo por 

guincho (destaco que o fato do acidente por ocasião do transporte por 

guincho do veículo segurado é ponto incontroverso, pois na página id. 

25634278 - Pág. 4 a ré mencionou em sua contestação, que: “Cumpre 

esclarecer que mesmo diante do infortúnio do acidente, as obrigações 

foram cumpridas na integralidade, tendo o veículo do autor sido entregue 

completamente reparado, o que é fato confesso pela parte autora... 

(g.n.)). Portanto, são incontroversos os fatos de que houve um acidente 

que provocou danos no veículo objeto da lide e que em razão do contrato 

de seguro firmado entre as partes, este veículo foi devidamente reparado 

(consertado) pela parte ré. Subsiste, porém, a questão dos lucros 

cessantes a ser analisada, sendo esta a pretensão de mérito da ação. 

Assim sendo, REFUTO a preliminar de falta de interesse de agir de modo 

que a ação deverá prosseguir em seus regulares termos até o exame de 

mérito, a fim de que sejam sanados os seguintes pontos controvertidos e 

assim formada a convicção do Juízo: - houve lucro cessante no período 

em que o veículo permaneceu em manutenção? - qual o período da 

manutenção? - se houve lucro cessante sofrido pela autora em 

decorrência do período em que o veículo permaneceu em manutenção, 

qual o valor do dano? - o contrato de seguro previa a cobertura securitária 

para o risco do lucro cessante? - deve-se imputar à ré responsabilidade 

pelo acidente ocorrido por ocasião do transporte mediante guincho do 

veículo segurado? - Se sim, a indenização para reparação dos prejuízos 

da autora deverá emanar do contrato de seguro ou mediante a 

responsabilidade civil pela falha na prestação de serviço? Assim sendo, a 

considerar que o Juízo nesta ocasião está a rejeitar a preliminar que 

poderia ensejar a extinção sem resolução do mérito, bem como está a 

estabelecer os pontos controvertidos, nos termos do art. 139, VI do 

Código de Processo Civil renovo a faculdade processual de indicação de 

provas às partes. Isto posto, intimo as partes para que, formulem 

pretensão probatória devidamente justificada em complemento as 

manifestações anteriores, pois necessário se faz que, para cada prova 

indicada, a parte esclareça a sua pertinência para a solução de mérito, a 

fim de que então o Juízo analise a viabilidade da pretensão probatória à luz 

do art. 370 o Código de Processo Civil. Para tanto, fica anotado o prazo de 

15 dias. No mesmo prazo deverá a ré esclarecer sobre a juntada das 

apólices apresentadas neste processo por meio da petição contida no id. 

26561423 porquanto, aparentemente, não se referem ao objeto da lide. A 

autora também poderá usar da faculdade processual conferida nesta 

ocasião para também se manifestar sobre as aludidas apólices juntadas 

na destacada manifestação da ré. Decorrido o prazo, retorne concluso 

para apreciação das provas a serem produzidas na fase de instrução. 

Cáceres/MT., 23 de Março de 2.020. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho 

Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005414-97.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO RENATO GARCIA CESTARI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1005414-97.2019.8.11.0006. 

EXEQUENTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN LTDA 

EXECUTADO: JOAO RENATO GARCIA CESTARI Vistos, etc. Cuida-se de 

execução onde figura como credor Administradora de Consórcio Gazin e 

como devedor João Renato Garcia Cestari. Tramitando regularmente o 

feito, o credor informou a quitação da obrigação e requereu a extinção da 

demanda (id. 26282062). Isto posto, JULGO EXTINTO ESTE PROCESSO, 

COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no art. 924, inciso II, do Código 

de Processo Civil. Custas recolhidas. Arquive-se independente de trânsito 

em julgado. Intimem-se. Cumpra-se. Cáceres/MT, 20 de março de 2020. 

Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001273-35.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSSIMAR GOMES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1001273-35.2019.8.11.0006. AUTOR(A): 

JOSSIMAR GOMES DE SOUZA REU: SEGURADORA LÍDER Vistos, etc... 

Josimar Gomes de Souza, qualificado nos autos em epígrafe, ingressou 
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em Juízo com ação de cobrança de seguro D.P.V.A.T. em face de 

Seguradora Líder, alegando, em síntese, ter sido vítima de acidente de 

trânsito envolvendo veículo automotor que lhe ocasionou invalidez de 

natureza permanente. Em razão disso, requer a procedência da ação para 

que seja a requerida condenada ao pagamento do seguro obrigatório no 

valor de R$7.087,00 (sete mil e oitenta e sete reais). Alega que a via 

administrativa foi utilizada para tal requerimento, contudo, até a data do 

protocolo da demanda a requerida não havia apresentado resposta. Com a 

inicial, o autor juntou documentos. O feito foi inicialmente extinto sem 

resolução do mérito com indeferimento da inicial, decisão reformada pelo 

Tribunal de Justiça, retornando á tramitação. Recebida a inicial, a requerida 

foi citada e apresentou defesa nos autos (id. 20172244), alegando, 

preliminarmente, ausência de interesse de agir por ausência de 

apresentação dos documentos necessários para regulação do processo 

administrativo. Impugnou o pedido de concessão da gratuidade da justiça. 

No mérito, alega ausência de prova de acidente causado por veículo 

automotor. Sustenta que o Boletim de Ocorrência foi realizado de forma 

unilateral e em data posterior a do fato, razão pela qual não é válido para 

comprovar o sinistro. Sustenta ausência de provas quanto a invalidez 

permanente alegada, ônus que incumbe a parte autora. Argumenta que os 

documentos médicos não são suficientes para demonstrar a invalidez 

permanente, que deveria ser comprovada com a juntada de laudo do IML. 

Em caso de condenação, defende que o valor da indenização deve ser 

arbitrado de forma proporcional ao grau da invalidez e ao membro afetado, 

nos termos da tabela anexa á legislação que rege o seguro. Discorreu 

sobre correção monetária, juros de mora e honorários advocatícios e 

requereu a colheita do depoimento pessoal da autora. Tentada a 

conciliação em audiência concentrada, as partes não chegaram a um 

acordo (id. 27081398). Por ocasião da audiência o autor foi submetido á 

avaliação médica, cujo laudo foi juntado no id. 27074321. A ré informou a 

juntada de comprovante de pagamento dos honorários relativos as 

pericias medicas realizadas em audiências concentradas (id. 28176444, 

28176445, 28176447, 28176448). O autor manifestou concordando com 

os termos do laudo médico (id. 29091000). A ré, por sua vez, nada 

manifestou a respeito da perícia. É o relatório. Decido No que tange a 

preliminar de ausência de interesse de agir, porquanto teria o autor teria 

ignorado a solicitação de documentos feita pela ré durante o procedimento 

administrativo, verifico que tal situação culminou na extinção sem 

resolução do mérito da demanda, contudo, a referida decisão foi 

reformada pelo Tribunal de Justiça, razão pela qual não há que se discutir 

novamente a matéria nos autos. Além disso, diante de uma superveniente 

pretensão resistida, já que a ré compareceu aos autos refutando o pedido 

deduzido na inicial. Assim, refuto a preliminar arguida. Passo ao mérito. De 

logo, tenho como praticável o julgamento antecipado do mérito, nos termos 

do art. 355, inciso I, do CPC, porquanto a prova produzida nos autos 

revela-se suficiente para julgamento do mérito. Em que pese o pedido de 

colheita do depoimento pessoal do autor, considerando a prova 

documental e pericial produzida nos autos, a meu juízo, a prova é 

dispensável para julgamento do mérito. Assim sendo, com fulcro no artigo 

370, caput, e parágrafo único, indefiro a aludida prova. O pleito exordial 

apoia-se na Lei nº 6.194/74, a qual dispõe sobre Seguro Obrigatório de 

Danos Pessoais (D.P.V.A.T.), que visa indenizar todas as pessoas que se 

tornaram vítimas de acidentes de trânsito ocasionados por veículos que 

circulam em via terrestre, seja por terra, seja pelo asfalto, ainda que a 

vítima venha a ser o condutor do próprio veículo sinistrado. Acerca dessa 

modalidade de seguro, Cavalieri doutrina: "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”. Assim, para o recebimento da 

indenização pretendida, mister se faz prova inequívoca do acidente de 

trânsito, do dano causado à vítima e do nexo causal entre um e outro, bem 

como a comprovação da invalidez permanente total ou parcial que 

incapacite a vítima para o trabalho. No que diz respeito a tais requisitos 

(acidente, dano e nexo causal), tenho que restaram satisfatoriamente 

evidenciados nos autos. Ao contrário do que defende a ré, o Boletim de 

Ocorrência aliado aos documentos médicos juntados nos autos 

comprovam a ocorrência do acidente com veículo automotor (motocicleta), 

inclusive indicam a gravidade da lesão sofrida, sendo necessário 

tratamento cirúrgico (ids. 18728960, 17828961, 17828963, 17828964, 

17828965, 17828961). Isso porque é inconteste que o foi vítima de 

acidente de trânsito como demonstram o Boletim de Ocorrência (id. 

22058553) e prontuários/documentos médicos juntados nos ids. 

22058560, 22058580, 22058586, 22058941 que comprovam o atendimento 

médico do autor na data do acidente. Deste modo, restou evidenciado o 

nexo de causalidade entre o acidente e as lesões sofridas pelo autor, 

vítima de acidente de trânsito. Não obstante, a invalidez permanente não 

necessita ser comprovada somente pelo laudo do IML, podendo ser 

demonstrada mediante períricia médica, tal como realizado nos autos. 

Muito embora este Juízo não esteja adstrito ao laudo pericial, vislumbro 

que o mesmo essencial e evidencia de maneira clara a existência de 

lesão, bem como a sua extensão, mormente porque a avaliação foi 

realizada por profissionais capacitados, inexistindo qualquer fato que 

desabone o laudo. Resta, portanto, evidenciada a existência de invalidez 

parcial permanente da autora, porquanto também não prospera a tese da 

ré quanto a ausência de prova quanto a existência da invalidez, porquanto 

o laudo pericial acostado no id. 27074321 indicou que o autor foi 

acometido por invalidez parcial incompleta por perda funcional em razão 

de lesão do ombro, com repercussão de 75%. Assim sendo, cabe 

salientar que artigo 3º da Lei nº. 6.194/74, alterado pela Lei 11.945/2009, 

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: (...) II - até R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente § 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: (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). (...) 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. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos). A aludida tabela apresenta os percentuais 

sobre a importância segurada por órgão ou membro lesionado a serem 

considerados na fixação da indenização de seguro obrigatório decorrente 

de invalidez permanente parcial. Como no caso a perda funcional atingiu a 

mão do autor, o segmento anatômico previsto pela tabela anexa à Lei do 

DPVAT a ser utilizado é especificado como: “perda completa da mobilidade 

de um dos ombros”. De outra senda, como exposto, o inciso II, do § 1º, do 

art. 3º da Lei 6.194/74, determina que o quantum indenizatório deve ser 

reduzido proporcionalmente de acordo com o grau de repercussão (75% - 

repercussão intensa; 50% - repercussão média; 25% - repercussão leve 

e 10% para sequelas residuais).Nessa esteira, de acordo com a tabela 

anexa à Lei do Seguro DPVAT, as lesões que levam ao comprometimento 

funcional ou anatômico do ombro são indenizadas no montante de até 25% 

do teto da indenização do seguro, que resulta no valor máximo de 

R$3.375,00 No caso em apreço, as características evidenciadas no laudo 

pericial indicam que a invalidez apresentada pelo autor é de repercussão 

intensa (75%), de modo que a redução proporcional deve resultar no 

pagamento de 75% da referida indenização máxima (R$3.375,00), 

culminando no montante indenizatório de R$2.531,25 (dois mil quinhentos e 

trinta e um reais e vinte e cinco centavos). Deste modo, faz jus à parte 

autora ao recebimento de indenização relativa ao seguro obrigatório no 

importe R$2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco 
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centavos) corrigido a partir da data do evento danoso e acrescido de 

juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação. Diante do 

exposto, nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido exordial, condenando a 

requerida ao pagamento de indenização a autora no valor de R$2.531,25 

(dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos). Existindo 

sucumbência recíproca, e aplicando a proporcionalidade do pleito frente à 

condenação, fica o autor condenado a 64,28% sobre o valor das custas e 

despesas processuais. Já a parte requerida, fica condenada ao 

pagamento na proporção de 35,71% do valor devido. No que tange aos 

honorários, arbitro o valor total em 15% sobre o valor da condenação, nos 

termos do art. 85,§2º, incisos I a IV, do CPC. Sobre o valor resultante, fica 

o autor condenado ao pagamento de 64,28% do valor arbitrado. Já a parte 

requerida fica condenada ao pagamento dos honorários em prol do 

Advogado do autor no percentual de 35,71% do valor arbitrado. Como o 

autor é beneficiário da assistência judiciária gratuita, ficam sobrestadas às 

verbas de sucumbência, nos termos do art. 98, §3º, do CPC. Após o 

trânsito em julgado, intime-se o autor para que requeira o que entender 

pertinente no prazo de 15 dias. Nada sendo requerido, arquive-se com as 

cautelas devidas. Intimem-se. Cáceres/MT, 20 de março de 2020. Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000660-15.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELIONAHI FRANCISCO DE SOUZA (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))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1000660-15.2019.8.11.0006. AUTOR(A): 

ELIONAHI FRANCISCO DE SOUZA REU: SEGURADORA LÍDER Vistos, etc... 

Elionahi Francisco de Souza, devidamente qualificado nos autos em 

epígrafe, propôs ação de cobrança de seguro D.P.V.A.T. em desfavor de 

Seguradora Líder, alegando, em síntese, te sido vítima de acidente de 

trânsito envolvendo veículo automotor que lhe ocasionou invalidez de 

natureza permanente. Narrou que após ingressar com pedido na esfera 

administrativa, recebeu indenização no montante de R$1.782,87, quantia 

que entende ser insuficiente para indenizar a perda funcional suportada, 

razão pela qual requer a complementação da indenização disponibilizada 

no âmbito administrativo. Alfim, pugna pela procedência da demanda para 

que a ré seja condenada ao pagamento da R$7.717,13 (sete mil 

setecentos e dezessete reais e treze centavos). A inicial veio 

acompanhada de Boletim de ocorrência de acidente de trânsito e 

documentos/prontuários médicos, além de documentos pessoais, 

procuração e declaração de pobreza. Após o recebimento da inicial foi 

designada audiência concentrada onde foi tentada a conciliação das 

partes que, contudo, restou infrutífera (id. 22571059). Por ocasião foi 

realizada a avaliação médica do autor e confeccionado laudo pericial 

juntado no id. 22571071. Citada, a Requerida apresentou defesa no id. 

18832685. Arguiu preliminar de ausência de interesse processual em 

razão do pagamento da indenização na esfera administrativa, o que 

culminaria na plena, rasa e integral quitação da obrigação. Alega que na 

data do acidente a parte autora encontrava-se inadimplente quanto ao 

pagamento do seguro, vindo a regularizar a situação posteriormente, de 

modo que não pode exigir o pagamento da indenização, porquanto o 

proprietário inadimplente não faria jus ao recebimento do seguro. Sustenta 

que o valor pago na esfera administrativa está em plena consonância com 

a tabela anexa à legislação pertinente e proporcionalmente à lesão 

suportada pelo autor. Argumenta ausência de provas quanto ao nexo 

causal e de dano decorrente de acidente de trânsito, sob o argumento de 

que o Boletim de Ocorrência foi lavrado de forma unilateral. 

Alternativamente, em caso de condenação, requer seja deduzido o valor 

pago na esfera administrativa. Discorreu sobre juros de mora, correção e 

honorários. Juntou documentos. No id. 19526934 a parte autora 

apresentou impugnação à contestação. Manifestou-se anuindo com os 

termos do laudo pericial 27715645. A Requerida também não se opôs aos 

termos do laudo (id. 28862424). É o relatório. Decido. De início, refuto a 

preliminar arguida. O pagamento realizado na esfera administrativa não 

implica renúncia ao direito de pleitear a diferença de valor quando não 

concordar com a quantia paga no processo administrativo. Qualquer 

renúncia ao recebimento de outros valores deveria ser expressa. Sendo 

assim, havendo discordância quanto ao percentual encontrado no âmbito 

administrativo, tem interesse o beneficiário em buscar a complementação 

da quantia paga. Passo ao mérito. O feito encontra-se suficientemente 

instruído para a prolação de sentença, nos termos do art. 355, inciso I, 

sendo desnecessária a dilação probatória. Portanto, passo ao mérito. O 

seguro obrigatório foi criado pela Lei n. 6.194/74, visando à indenização 

de todas as pessoas que se tornaram vítimas de acidentes de trânsito, 

ocasionados por veículos que circulam em via terrestre, seja por terra, 

seja pelo asfalto, ainda que a vítima venha a ser o condutor do próprio 

veículo sinistrado. Acerca dessa modalidade de seguro, Cavalieri doutrina: 

“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”. Assim, para o 

recebimento da indenização pretendida, mister se faz prova inequívoca do 

acidente de trânsito, do dano causado à vítima e do nexo causal entre um 

e outro, bem como a comprovação da invalidez permanente total ou parcial 

que incapacite a vítima para o trabalho. No que diz respeito a tais 

requisitos (acidente, dano e nexo causal), tenho que restaram 

satisfatoriamente evidenciados nos autos. No caso, em que pese os 

argumentos lançados pela ré em sede de defesa, notadamente no que 

tange a ausência de prova do nexo causal, ou seja, de que os danos 

suportados pela parte autora sejam provenientes de acidente de trânsito, 

a meu ver, quanto a matéria, não resta qualquer controvérsia. De início, 

importa ressaltar que a própria ré reconheceu a existência do nexo causal 

na via administrativa, porquanto efetuou pagamento de indenização 

proveniente do seguro obrigatória, a qual a parte autora pugna pela 

complementação. Não obstante, os documentos acostados comprovam a 

ocorrência do fato (acidente de trânsito), a lesão suportada e a invalidez 

parcial permanente, bem como o nexo causal entre eles. O acidente restou 

comprovado pelos documentos juntados pela parte autora nos ids. 

17279633, 17279629 (Boletim de Ocorrência), 17279638, 1727993 

(prontuário médico), que indicam que a autora sofreu lesão na clavícula 

decorrente de acidente de trânsito. Assim, não prospera a tese 

sustentada pela demandada em contestação no que tange a prova do 

acidente de trânsito e do nexo causal, porquanto restou comprovada 

pelos documentos mencionados. Assim, o cerne do litígio diz respeito a 

eventual necessidade de complementação da quantia paga no âmbito 

administrativo. Para resolução da controvérsia, o autor foi submetido a 

avalição médica realizada pelos médicos Dr. Odenil M. França e Dra. 

Sandra Mara Gozzi Neta, que confirmou a invalidez parcial permanente por 

perda funcional incompleta que afeta o ombro esquerdo da demandante, 

com repercussão de 75% - intensa. Em que pese este Juízo não esteja 

adstrito ao laudo pericial, o documento foi elaborado por profissionais 

capacitados da área médica e evidencia, de maneira clara, a existência de 

lesão e sua extensão, de modo que adoto como parâmetro para 

complementação da indenização os percentuais indicados pela perícia 

realizada. Neste rumo, cabe salientar que artigo 3º da Lei nº. 6.194/74, 

alterado pela Lei 11.945/2009, 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: (...) II - até R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente 

§ 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 
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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: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). (...) 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. 

(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). A aludida 

tabela apresenta 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. De acordo 

com os percentuais estabelecidos, as lesões que levam ao 

comprometimento funcional ou anatômico de um membro inferior são 

indenizadas no montante de até 25% do teto máximo do seguro, 

resultando em indenizações no valor máximo indenizável de R$3.375,00 

(três mil trezentos e setenta e cinco reais). De outra senda, como exposto, 

o inciso II, do § 1º, do art. 3º da Lei 6.194/74, determina que o quantum 

indenizatório deve ser reduzido proporcionalmente de acordo com o grau 

de repercussão (75% - repercussão intensa; 50% - repercussão média; 

25% - repercussão leve e 10% para sequelas residuais). No caso em 

apreço, as características evidenciadas no laudo pericial indicam que o 

autor teve perda funcional com repercussão intensa, de modo que a 

redução proporcional deve resultar no pagamento de 75% da referida 

indenização máxima, culminando no montante indenizatório de R$2.531,25 

(dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos). Contudo, 

como o autor já recebeu a quantia de R$1.732,87 na esfera administrativa, 

a quantia deve ser complementada com o valor de R$798,38, referente ao 

saldo remanescente configurado, valor este que deverá ser corrigido 

desde a data do requerimento administrativo e acrescido de juros de mora 

de 1% a partir da citação. Diante do exposto, nos termos do art. 487, 

inciso I do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE 

o pedido exordial, condenando a requerida ao pagamento de indenização 

a autora R$798,38, referente ao saldo remanescente configurado, valor 

este que deverá ser corrigido desde a data do requerimento administrativo 

e acrescido de juros de mora de 1% a partir da citação. Existindo 

sucumbência recíproca, e aplicando a proporcionalidade do pleito frente à 

condenação, fica a autora condenada a 89,66% sobre o valor das custas 

e despesas processuais. Já a parte Requerida, fica condenada ao 

pagamento na proporção de 10,34% do valor devido. No que tange aos 

honorários, arbitro o valor total em 15% sobre o valor da condenação, nos 

termos do art. 85,§ 2º do CPC. Sobre o valor resultante, fica a autora 

condenada ao pagamento de 89,66% do valor arbitrado. Já a parte 

Requerida fica condenada ao pagamento dos honorários em prol do 

Advogado do Autor no percentual de 10,34% do valor arbitrado. Como a 

autora é beneficiária da assistência judiciária gratuita, ficam sobrestadas 

às verbas de sucumbência. Após o trânsito em julgado, intime-se o autor 

para que implemente o cumprimento de sentença, no prazo de 15 dias. 

Nada sendo requerido, arquive-se com as devidas baixas. Intimem-se. 

Cáceres/MT, 23 de fevereiro de 2020. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006745-51.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA LEITE DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1006745-51.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

VANESSA LEITE DE JESUS REU: SEGURADORA LÍDER Vistos, etc... 

Vanessa Leite de Jesus, devidamente qualificado nos autos em epígrafe, 

propôs ação de cobrança de seguro D.P.V.A.T. em desfavor de 

Seguradora Líder, alegando, em síntese, ter sido vítima de acidente de 

trânsito envolvendo veículo automotor que lhe ocasionou invalidez de 

natureza permanente. Narrou que após ingressar com pedido na esfera 

administrativa, recebeu indenização no montante de R$3.037,00, quantia 

que entende ser insuficiente para indenizar a perda funcional suportada, 

razão pela qual requer a complementação da indenização disponibilizada 

no âmbito administrativo. Alfim, pugna pela procedência da demanda para 

que a ré seja condenada ao pagamento de R$6.762,50. Com a inicial, 

vieram documentos. Após o recebimento da inicial foi designada audiência 

concentrada onde foi tentada a conciliação das partes que, contudo, 

restou infrutífera (id. 19389509). Por ocasião da audiência o autor foi 

submetido a avaliação médica, cujo laudo foi juntado no feito no id. 

19536220. A ré apresentou defesa no id. 18144444, arguindo, 

preliminarmente, ausência de nexo causal por ausência de laudo do IML a 

comprovar a invalidez alegada. No mérito, argumenta que o valor 

indenizatório pago na via administrativa foi proporcional à lesão suportada 

razão pela qual não deve ser complementado, porquanto deve ser julgada 

improcedente da demanda. Defende que a indenização não deve ser paga 

no limite máximo previsto, mas sim proporcionalmente ao percentual da 

invalidez sofrida. Em caso de eventual condenação, requereu que o 

quantum indenizatório seja calculado de acordo com a legislação 

pertinente. No id. 19927332, a autora apresentou impugnação à 

contestação e ao laudo pericial, requerendo nova avaliação médica. A ré, 

por sua vez, solicitou esclarecimentos ao perito acerca do grau da lesão 

suportada pelo autor (id. 19909893). O perito foi intimado e se manifestou 

no id. 26672457. A requerida se manifestou novamente afirmando que a 

indenização devida à autora foi totalmente adimplida na via administrativa, 

porquanto deve ser julgada improcedente a demanda. Já a autora 

argumenta restar demonstrado o direito ao pagamento de valor 

remanescente (id. 29030024). É o relatório. Decido. A alegação preliminar 

formulada pela ré, na verdade, diz respeito a matéria de mérito, onde se 

discute o eventual direito de complementação da indenização relativa ao 

seguro D.P.V.A.T. paga no âmbito administrativo à autora. Sendo assim, 

passo à análise do mérito. O feito encontra-se suficientemente instruído 

para a prolação de sentença, nos termos do art. 355, inciso I, sendo 

desnecessária a dilação probatória. Portanto, passo ao mérito. O seguro 

obrigatório foi criado pela Lei n. 6.194/74, visando à indenização de todas 

as pessoas que se tornaram vítimas de acidentes de trânsito, 

ocasionados por veículos que circulam em via terrestre, seja por terra, 

seja pelo asfalto, ainda que a vítima venha a ser o condutor do próprio 

veículo sinistrado. De acordo com o a Lei, comprovada a situação de 

invalidez permanente, ainda que parcial decorrente de acidente 

envolvendo veículo automotor, faz jus à vítima ao pagamento do seguro 

DPVAT (art. 3º, inciso II da Lei 6.194/74). Acerca dessa modalidade de 

seguro, Cavalieri doutrina: “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”. Portanto, para o recebimento da 

indenização pretendida, é necessário que a vítima decorrente de acidente 

de trânsito tenha sido acometida por invalidez permanente total ou parcial, 

pois, inexistindo tais sequelas, impossível o reconhecimento do direito à 

indenização securitária pleiteada. No caso, não há controvérsia quanto ao 

a ocorrência do fato (acidente) e o nexo causal entre o acidente e a 

invalidez permanente proveniente do evento danoso, o que se confirma 

pelos documentos que acompanham a inicial como Boletim de Ocorrência 

(id. 16900536), prontuários e documentos médicos nos ids. 16900536, 

16900537, 16900538, 16900539, 16900540, 16901491, 16901492, 

16901493, 16901494. Além disso, a própria ré reconheceu a existência de 

invalidez permanente, culminando em uma indenização no valor de 
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R$3.037,00, paga na esfera administrativa (id. 16901494). Assim, não há 

que se falar em ausência de nexo causal, porquanto os documentos 

juntados nos autos são suficientes para demonstrar o liame entre as 

lesões sofridas e o acidente de trânsito demonstrado nos autos. Não 

obstante, a ausência de laudo do IML não é o único documento capaz de 

comprovar a invalidez, podendo ser demonstrada por perícia técnica, 

como no caso em contexto. Assim, o cerne do litígio diz respeito a 

eventual necessidade de complementação da quantia paga no âmbito 

administrativo. Para resolução da controvérsia, o autor foi submetido a 

avaliação médica realizada pelos médicos Dr. Odenil M. França e Dr. 

Alexander P. Winnikow, que confirmou a invalidez parcial permanente por 

perda funcional incompleta do punho, com repercussão de 50%. Não 

obstante, foi constatado ainda o dano funcional permanente total com 

relação ao baço, em razão da perda integral do órgão pela autora. Nessa 

esteira, no que tange ao punho, de acordo com a tabela anexa à Lei do 

Seguro D.P.V.A.T., as lesões que levam ao comprometimento funcional ou 

anatômico do ombro serão indenizadas no montante de até 25% do teto da 

indenização do seguro, que resulta no valor máximo de R$3.375,00 (três 

mil trezentos e setenta e cinco reais). De outra senda, como exposto, o 

inciso II, do § 1º, do art. 3º da Lei 6.194/74, determina que o quantum 

indenizatório deve ser reduzido proporcionalmente de acordo com o grau 

de repercussão (75% - repercussão intensa; 50% - repercussão média; 

25% - repercussão leve e 10% para sequelas residuais). No caso em 

apreço, as características evidenciadas no laudo pericial indicam que a 

invalidez apresentada pela autora com relação ao membro é de 

repercussão média (50%), de modo que a redução proporcional deve 

resultar no pagamento de 50% da referida indenização máxima 

(R$3.375,00), culminando no montante indenizatório de R$1.687,50 (Um mil 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) considerando o 

seguinte cálculo: 13.500-50% = 3375/100 = 33,75 x 50% A considerar o 

percentual encontrado pela perícia realizada nestes autos, o autor teria 

direito à indenização no importe de R$1.687,00, considerando redução 

proporcional do quantum indenizatório de acordo com o grau de 

repercussão suportado sobre o valor total do teto máximo indenizável para 

o respectivo segmento (punho). Sendo assim, considerando que a autora 

já recebeu o respectivo valor, não há que se falar em complementação da 

quantia paga com relação ao aludido membro (punho). De mesma forma, 

não existe valor remanescente a ser pago em razão da perda do baço. 

Consoante dispõe a tabela anexa a lei que rege o D.P.V.A.T., a 

indenização respectiva à perda integral do baço corresponde ao patamar 

de 10% do teto máximo indenizável que atinge o montante de R$1.350,00. 

Conforme se extrai do documento juntado no id. 16901494, a autora 

recebeu a soma das quantias mencionadas na esfera administrativa, qual 

seja, R$3.037,00 (R$1.350,00 + R$1.687,50), razão pela qual não há que 

se falar em complementação da indenização devida. Vale ressaltar que 

embora este Juízo não esteja adstrito ao laudo pericial, o documento foi 

elaborado por profissionais capacitados da área médica e evidencia, de 

maneira clara, a existência de lesão e sua extensão. Além disso, embora 

tenha impugnado o laudo pericial, a autora não apresentou qualquer 

fundamento que pudesse macular o trabalho realizado, porquanto não há 

necessidade de realização de nova perícia. Portanto, considerando que a 

autora recebeu administrativamente a quantia correta a título de 

indenização por perda funcional parcial do punho e perda integral do baço, 

a improcedência do pedido veiculado na inicial é medida de rigor. Diante do 

exposto, nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido exordial, e em face da sucumbência, 

condeno o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem 

como verba honorária que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

causa, nos termos do art. 85, §2º, incisos I a IV, do CPC. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se com as devidas baixas. Intimem-se. Cáceres, 23 de 

março de 2020. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004236-50.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIA MARTINS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Vistos, etc. Dos autos que o petitório de extinção protocolado sob ID 

25415132 e os documentos que o acompanham (ID 25415136 e 

25415137) são divergentes entre si. Isso posto, intime-se a parte 

exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, retifique a manifestação, 

sob pena de extinção do feito. Após, conclusos.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1003713-38.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON DE AMORIM BENEVIDES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRTES GISELLA BIACCHI BELLE TURDERA OAB - MT0009714A 

(ADVOGADO(A))

EVANDRO MONEZI BENEVIDES OAB - MT25976/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Vistos, etc. Cuida-se de cumprimento de sentença, que depende apenas 

de homologação dos cálculos apresentados pela parte credora ao 

id:25036536. Intimado para impugnar os cálculos apresentados, a parte 

devedora quedou-se inerte (id: 28418628). Os cálculos em análise foram 

elaborados nos moldes aplicáveis à Fazenda Pública, contudo observa-se 

excesso de execução, em razão de erro material no cálculo, no qual há 

ocorrência juros capitalizados. Explico. O cálculo considerou como capital, 

o valor trazido na inicial (R$ 62.032,02) cujo valor já havia sofrido 

atualizações conforme documentos iniciais (id: 1454836), sendo 

novamente atualizados e acrescentados juros moratórios entre o período 

de outubro de 2018 até setembro de 2019, o que é vedado. Nesse sentido, 

a capitalização de juros é indevida, sendo impertinente o acolhimento dos 

cálculos apresentados pelo credor. Colha-se do julgado: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. POLÍTICA SALARIAL. REAJUSTES. EXECUÇÃO DE 

SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO DE CÁLCULO. 

CAPITALIZAÇÃO INDEVIDA DOS JUROS. -Se os juros incidentes a partir 

da citação ou do trânsito em julgado da sentença já estão incluídos no 

cálculo que embasa a execução, não se pode proceder, em atualizações 

futuras, o cômputo de novos juros sobre todo o crédito, aplicando juros 

sobre juros, o que configura anatocismo - Recurso provido. (Agravo de 

Instrumento Nº 70079754008, Vigésima Quinta Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Leila Vani Pandolfo Machado, Julgado em 

26/02/2019). (TJ-RS - AI: 70079754008 RS, Relator: Leila Vani Pandolfo 

Machado, Data de Julgamento: 26/02/2019, Vigésima Quinta Câmara Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 11/03/2019). Pelo exposto, e 

por tudo mais que dos autos consta, decido: a) Não acolher os cálculos 

apresentados pela credora pelos fundamentos alhures, bem como 

intimá-la para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, apresentar nos autos 

nova planilha de cálculos devidamente corrigida, devendo ser elaborados 

nos termos da legislação aplicável aos débitos da Fazenda Pública, sob 

pena de indeferimento do pleito; b) Com os novos cálculos, vistas ao Ente 

executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste; c) Após, 

conclusos. Às providências. Cumpra-se.

Citação

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1005206-50.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DAS NEVES FERREIRA ROSA (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. 

1005206-50.2018.8.11.0006 Valor da causa: R$ 8.595,41 ESPÉCIE: [IPTU/ 

Imposto Predial e Territorial Urbano]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO 

ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE CACERES Endereço: desconhecido POLO 

PASSIVO: Nome: MARIA DAS NEVES FERREIRA ROSA FINALIDADE: 

CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), atualmente em lugar 

incerto e não sabido, quanto aos termos da ação executiva que lhe(s) é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração do prazo deste edital, 
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pagar o débito acima descrito, com atualização monetária e juros, ou 

nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do débito, sob 

pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos necessários forem 

para a satisfação da dívida. VALOR DO DÉBITO: R$9.454,96 RESUMO DA 

INICIAL: Trata-se de execução fiscal proposta pela Fazenda Pública, acima 

destacada, em desfavor do devedor, acima qualificado, em face da 

Certidão de dívida ativa: CERTIDÃO Nº 15670 / 2018 , que pretende a 

satisfação da divida acima descrita DECISÃO: Vistos, etc. Decido: a) 

Receber a presente execução, nos termos da Lei 6.830/80; b) Cite-se o 

devedor, pelo correio com aviso de recepção – AR, forte no artigo 8º, 

inciso I, da Lei 6830/80, para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida 

ou garantir a execução com o oferecimento de bens à penhora; c) Não 

sendo localizado o devedor, após a tentativa de citação por correio e 

oficial de justiça, vistas ao credor para apresentar endereço atualizado do 

devedor, no prazo de 30 (trinta) dias, ou requerer o que entender 

pertinente, sob pena de arquivamento do feito; d) Consigne-se, por 

oportuno, que eventual citação por edital ocorrerá somente depois de 

esgotadas todas as tentativas de localização do requerido, bem como que 

é de atribuição do credor procurar os endereços do devedor; e) Sendo 

citado e não havendo o pagamento do débito nem garantida a execução, 

proceda-se à penhora de bens do devedor, bem como a avaliação, 

devendo o valor constar do termo ou auto de penhora; f) Com a avaliação 

dos bens penhorados, intime-se o Executado com cópia do termo ou auto 

de penhora, via correio com Aviso de Recepção - AR, desde que o próprio 

Executado tenha recebido a carta de citação, se recebido por terceiro, 

proceda a intimação por oficial de justiça, nos termos do artigo 12, § 3º da 

Lei 6830/80; g) Caso a penhora recaia sobre bens imóveis, promova-se a 

intimação do cônjuge na forma estabelecida pelo artigo 8º, I e II, da Lei 

6.830/80; h) O executado poderá, querendo, oferecer embargos no prazo 

de 30 (trinta) dias, contados do depósito ou da intimação da penhora, 

desde que garantida a Execução, forte no artigo 16 da Lei 6.830/80; i) Se 

não forem oferecidos embargos, ou se forem rejeitados “a alienação de 

quaisquer bens penhorados será feita em leilão público” sejam bens 

móveis ou imóveis, em conformidade com o art. 23 da Lei 6830/80; j) O 

leilão será precedido de publicação de edital, afixado no local de costume 

na sede do Juízo e publicado em resumo, uma só vez, gratuitamente, na 

imprensa oficial. O prazo entre as datas de publicação do edital e do leilão 

não pode ser inferior a 10 (dez) dias (art. 22, § 1º da lei 6830/80); k) 

Desde já defiro o disposto no art. 212, § 2º do Código de Processo Civil de 

2015; l) Expeça-se o necessário. Cumpra-se. E, para que chegue ao 

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

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, TATIANA RODRIGUES BARBOSA DE 

SOUSA RIBEIRO, digitei. CÁCERES, 23 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1005199-58.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DARCI ALVES PEREIRA (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. 

1005199-58.2018.8.11.0006 Valor da causa: R$ 5.688,64 ESPÉCIE: [IPTU/ 

Imposto Predial e Territorial Urbano]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO 

ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE CACERES Endereço: desconhecido POLO 

PASSIVO: Nome: DARCI ALVES PEREIRA, em LUGAR INCERTO E NÃO 

SABIDO FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. VALOR DO DÉBITO: R$ 

5.688,64 RESUMO DA INICIAL: Trata-se de execução fiscal proposta pela 

Fazenda Pública, acima destacada, em desfavor do devedor, acima 

qualificado, em face da(s) Certidão(ões) de DÍVIDA ATIVA n.(s): 

15273/2018, 15274/2018, 15275/2018, 15276/2018, que pretende a 

satisfação da divida acima descrita DECISÃO: Vistos, etc. Decido: a) 

Receber a presente execução, nos termos da Lei 6.830/80; b) Cite-se o 

devedor, pelo correio com aviso de recepção – AR, forte no artigo 8º, 

inciso I, da Lei 6830/80, para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida 

ou garantir a execução com o oferecimento de bens à penhora; c) Não 

sendo localizado o devedor, após a tentativa de citação por correio e 

oficial de justiça, vistas ao credor para apresentar endereço atualizado do 

devedor, no prazo de 30 (trinta) dias, ou requerer o que entender 

pertinente, sob pena de arquivamento do feito; d) Consigne-se, por 

oportuno, que eventual citação por edital ocorrerá somente depois de 

esgotadas todas as tentativas de localização do requerido, bem como que 

é de atribuição do credor procurar os endereços do devedor; e) Sendo 

citado e não havendo o pagamento do débito nem garantida a execução, 

proceda-se à penhora de bens do devedor, bem como a avaliação, 

devendo o valor constar do termo ou auto de penhora; f) Com a avaliação 

dos bens penhorados, intime-se o Executado com cópia do termo ou auto 

de penhora, via correio com Aviso de Recepção - AR, desde que o próprio 

Executado tenha recebido a carta de citação, se recebido por terceiro, 

proceda a intimação por oficial de justiça, nos termos do artigo 12, § 3º da 

Lei 6830/80; g) Caso a penhora recaia sobre bens imóveis, promova-se a 

intimação do cônjuge na forma estabelecida pelo artigo 8º, I e II, da Lei 

6.830/80; h) O executado poderá, querendo, oferecer embargos no prazo 

de 30 (trinta) dias, contados do depósito ou da intimação da penhora, 

desde que garantida a Execução, forte no artigo 16 da Lei 6.830/80; i) Se 

não forem oferecidos embargos, ou se forem rejeitados “a alienação de 

quaisquer bens penhorados será feita em leilão público” sejam bens 

móveis ou imóveis, em conformidade com o art. 23 da Lei 6830/80; j) O 

leilão será precedido de publicação de edital, afixado no local de costume 

na sede do Juízo e publicado em resumo, uma só vez, gratuitamente, na 

imprensa oficial. O prazo entre as datas de publicação do edital e do leilão 

não pode ser inferior a 10 (dez) dias (art. 22, § 1º da lei 6830/80); k) 

Desde já defiro o disposto no art. 212, § 2º do Código de Processo Civil de 

2015; l) Expeça-se o necessário. Cumpra-se. E, para que chegue ao 

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

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, TATIANA RODRIGUES BARBOSA DE 

SOUSA RIBEIRO, digitei. (Assinado Digitalmente) OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 
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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: 1004170-70.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLITO VILAR DE CAMPOS (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. 

1004170-70.2018.8.11.0006 Valor da causa: R$ 3.040,74 ESPÉCIE: [IPTU/ 

Imposto Predial e Territorial Urbano]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO 

ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE CACERES Endereço: desconhecido POLO 

PASSIVO: Nome: CARLITO VILAR DE CAMPOS Endereço: RUA DOS 

MILITARES, 47, 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, 23 de março de 2020. Valdiney da Silva 

Nogueira Analista Judiciário Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000570-07.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANE ALVES VILELA GAIVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Vistos, etc. Cuida-se de EXECUÇÃO FISCAL, na qual o credor informa o 

pagamento do crédito tributário em questão. Vieram os autos conclusos. É 

o que merece registro. Fundamento e Decido. A satisfação da obrigação 

pelo devedor conduz à extinção do feito com resolução de mérito. Pelo 

exposto, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: a) JULGAR 

EXTINTO o processo com resolução de mérito, com base no art. 924, II, do 

CPC; b) Honorários adimplidos administrativamente; c) 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: 1003605-72.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Vistos, etc. Cuida-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo pela FAZENDA 

PÚBLICA em face de MANOEL DOS SANTOS, 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. 
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Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000251-39.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Vistos, etc. Trata-se de execução fiscal, na qual o exequente requer a 

extinção do processo, aduzindo, em síntese, a quitação do crédito 

fazendário inscrito na CDA 34000/2018 e o parcelamento e novação da 

CDA 32157/2018. 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, referente à 

CDA 32157/2018, o que enseja a extinção do feito sem resolução de 

mérito concernente à esse título . 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) Outrossim, no tocante à CDA 

34000/2018, a satisfação da obrigação pelo devedor conduz à extinção 

do feito com resolução de mérito, na equivalência da fração satisfeita. Isto 

posto e por tudo o que mais consta, DECIDO: a) EXTINGUIR O FEITO 

PARCIALMENTE COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 924, II, 

CPC, referente à CDA 34000/2018, e PARCIALMENTE SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, nos termos do art. 485, IV, do CPC, referente à CDA 

32157/2018; b) Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo; c) 

Honorários adimplidos administrativamente; d) Custas pela executada; e) 

Determino o levantamento de eventuais penhoras ocorridas neste feito; f) 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004472-02.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UBIRATAN VELARDE LIPPERT (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: 1003482-74.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IRACI ANTONIASSI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Vistos, etc. Cuida-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo pela FAZENDA 

PÚBLICA em face de IRACI ANTONIASSI, 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 

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: 1004723-20.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO KIRNEW (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 juntou aos autos pedido de extinção 

do feito. Os autos vieram conclusos. É o que merece registro. Fundamento 

e Decido. É perfeitamente cabível ao exequente a desistência parcial ou 

integral da execução, nos termos do art. 775 do Código de Processo Civil. 

ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: a) 

HOMOLOGAR A DESISTÊNCIA DA AÇÃO E JULGAR EXTINTO O FEITO 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, VIII, do CPC; b) 

Sem custas e honorários; c) Preclusa a via recursal, arquive-se o feito 

com as baixas devidas; d) Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004392-38.2018.8.11.0006
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Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARISTONIL COELHO DA COSTA (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 e sem honorários; c) Determino o desbloqueio de 

eventuais penhoras realizadas; d) Preclusa a via recursal, certifique-se o 

trânsito em julgado e, após, ao arquivo com as baixas de praxe; e) 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000374-37.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIENE LEITE E MORAIS DUPRAT (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 e sem honorários; c) Determino o desbloqueio de 

eventuais penhoras realizadas; d) Preclusa a via recursal, certifique-se o 

trânsito em julgado e, após, ao arquivo com as baixas de praxe; e) 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004723-83.2019.8.11.0006

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: 1006684-30.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MICHELLE DA ROSA MARQUES DE SOUZA (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: 1000499-05.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OTAVIANO 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 OTAVIANO 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 

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: 1007792-94.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADELAIDE CASTRILLON (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Vistos, etc. Cuida-se de EXECUÇÃO FISCAL, na qual o credor informa o 
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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: 1004154-19.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JESSICA MARIA FERREIRA RIBEIRO (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) Registre-se. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000830-84.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VITURINA RUMAO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Vistos, etc. Cuida-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo pela FAZENDA 

PÚBLICA em face de VITURINA RUMAO, 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 

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: 1003500-95.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ISAIAS DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Vistos, etc. Cuida-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo pela FAZENDA 

PÚBLICA em face de ISAIAS DE OLIVEIRA, 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: 1003529-48.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADENICE MARIA DE CASTRO SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Vistos, etc. Cuida-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pela FAZENDA 

PÚBLIA em face de ADECINE MARIA DE CASTRO SOUZA, 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 
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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: 1000730-32.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TEREZINHA DE SOUZA DOS REIS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Vistos, etc. Cuida-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo MUNICÍPIO DE 

CÁCERES-MT em face de TEREZINHA DE SOUZA DOS REIS, 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 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: 1000729-47.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO APARECIDO DA SILVA ARAUJO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Vistos, etc. Cuida-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo MUNICÍPIO DE 

CÁCERES – MT contra ROBERTO APARECIDO DA SILVA ARAUJO, na qual 

o exequente requer a extinção do feito em razão da prescrição quinquenal 

do débito exequendo antes da propositura da ação. Os autos vieram 

conclusos. É O QUE MERECE REGISTRO. FUNDAMENTO E DECIDO É caso 

de acolhimento parcial do pedido. O STJ fixou a tese de que o prazo inicial 

para a contagem do prazo prescricional referente ao IPTU se dá no dia 

seguinte ao vencimento da cobrança do tributo. Nesse sentido: 

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL 

REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. IPTU. PRESCRIÇÃO. TERMO 

INICIAL. DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA EXAÇÃO. PARCELAMENTO 

DE OFÍCIO DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CAUSA 

SUSPENSIVA DA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO. MORATÓRIA OU 

PARCELAMENTO APTO A SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO 

TRIBUTÁRIO. NECESSÁRIA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO 

CONTRIBUINTE. PARCELAMENTO DE OFÍCIO. MERO FAVOR FISCAL. 

APLICAÇÃO DO RITO DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. ART. 

256-I DO RISTJ. RECURSO ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM/PA A QUE 

SE NEGA PROVIMENTO. 1. Tratando-se de lançamento de ofício, o prazo 

prescricional de cinco anos para que a Fazenda Pública realize a 

cobrança judicial de seu crédito tributário (art. 174, caput do CTN) 

referente ao IPTU, começa a fluir somente após o transcurso do prazo 

estabelecido pela lei local para o vencimento da exação (pagamento 

voluntário pelo contribuinte), não dispondo o Fisco, até o vencimento 

estipulado, de pretensão executória legítima para ajuizar execução fiscal 

objetivando a cobrança judicial, embora já constituído o crédito desde o 

momento no qual houve o envio do carnê para o endereço do contribuinte 

(Súmula 397/STJ). Hipótese similar ao julgamento por este STJ do REsp. 

1.320.825/RJ (Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 17.8.2016), submetido ao 

rito dos recursos repetitivos (Tema 903), no qual restou fixada a tese de 

que a notificação do contribuinte para o recolhimento do IPVA perfectibiliza 

a constituição definitiva do crédito tributário, iniciando-se o prazo 

prescricional para a execução fiscal no dia seguinte à data estipulada 

para o vencimento da exação. 2. O parcelamento de ofício da dívida 

tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, 

uma vez que o contribuinte não anuiu. 3. O contribuinte não pode ser 

despido da autonomia de sua vontade, em decorrência de uma opção 

unilateral do Estado, que resolve lhe conceder a possibilidade de efetuar o 

pagamento em cotas parceladas. Se a Fazenda Pública Municipal entende 

que é mais conveniente oferecer opções parceladas para pagamento do 

IPTU, o faz dentro de sua política fiscal, por mera liberalidade, o que não 

induz a conclusão de que houve moratória ou parcelamento do crédito 

tributário, nos termos do art. 151, I e VI do CTN, apto a suspender o prazo 

prescricional para a cobrança de referido crédito. Necessária 

manifestação de vontade do contribuinte a fim de configurar moratória ou 

parcelamento apto a suspender a exigibilidade do crédito tributário. 4. 

Acórdão submetido ao regime do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 

256-I do RISTJ, incluído pela Emenda Regimental 24 de 28.9.2016), 

cadastrados sob o Tema 980/STJ, fixando-se a seguinte tese: (i) o termo 

inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e 

Territorial Urbano – IPTU inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o 

vencimento da exação; (ii) o parcelamento de ofício da dívida tributária não 

configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o 

contribuinte não anuiu. (STJ Resp 1.641.011 – PA, Relator Ministro 

Napoleão Nunes Maia Filho, data de julgamento 14/11/2018). De acordo 

com o art. 174, § único, I, do CTN, o prazo prescricional é interrompido pelo 

despacho que ordena a citação do devedor. Da análise dos autos, 

vislumbro que o despacho citatório foi exarado em 13/03/2019 (ID 

18599698). 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, § 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 
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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) Assim, o 

termo final da prescrição do art. 174 do CTN, neste caso, é o da 

propositura da ação (08/01/2019), entretanto, entre o vencimento das 

parcelas ajuizadas (25/01/2013 a 25/06/2013) e o protocolo da ação 

deixou-se transcorrer o prazo prescricional quinquenal. ISSO POSTO, e 

por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: a) a) DECLARAR A 

PRESCRIÇÃO DO DÉBITO EXEQUENDO e EXTINGUIR O FEITO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, forte no art. 487, II, CPC; b) b) Sem custas e sem 

honorários; c) c) Preclusa a via recursal, ao arquivo com as baixas e 

anotações de estilo; d) d) Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003615-19.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ISABEL DOS SANTOS MEIRELES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Vistos, etc. Cuida-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo MUNICÍPIO DE 

CÁCERES-MT em face de ISABEL DOS SANTOS MEIRELES, 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 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: 1002022-57.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AILTON CLEMENTE (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) Honorários adimplidos administrativamente; 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: 1003763-98.2017.8.11.0006

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) Honorários adimplidos 

administrativamente; c) Custas pela executada; d) Transitada em julgado, e 

cumpridos todos os seus comandos, remetam-se os autos ao arquivo; 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: 1004423-58.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO JOAO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Vistos, etc. Trata-se de execução fiscal, na qual o exequente requer a 
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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) Honorários adimplidos administrativamente; 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: 1004473-84.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VITALINA 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 juntou aos autos pedido de extinção 

do feito. Os autos vieram conclusos. É o que merece registro. Fundamento 

e Decido. É perfeitamente cabível ao exequente a desistência parcial ou 

integral da execução, nos termos do art. 775 do Código de Processo Civil. 

ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: a) 

HOMOLOGAR A DESISTÊNCIA DA AÇÃO E JULGAR EXTINTO O FEITO 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, VIII, do CPC; b) 

Sem custas e honorários; c) Preclusa a via recursal, arquive-se o feito 

com as baixas devidas; d) Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004561-25.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VICENTE 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 juntou aos autos pedido de extinção 

do feito. Os autos vieram conclusos. É o que merece registro. Fundamento 

e Decido. É perfeitamente cabível ao exequente a desistência parcial ou 

integral da execução, nos termos do art. 775 do Código de Processo Civil. 

ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: a) 

HOMOLOGAR A DESISTÊNCIA DA AÇÃO E JULGAR EXTINTO O FEITO 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, VIII, do CPC; b) 

Sem custas e honorários; c) Preclusa a via recursal, arquive-se o feito 

com as baixas devidas; d) Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004691-15.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEUZA MIRANDA MINERVINI (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 juntou aos autos pedido de extinção 

do feito. Os autos vieram conclusos. É o que merece registro. Fundamento 

e Decido. É perfeitamente cabível ao exequente a desistência parcial ou 

integral da execução, nos termos do art. 775 do Código de Processo Civil. 

ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: a) 

HOMOLOGAR A DESISTÊNCIA DA AÇÃO E JULGAR EXTINTO O FEITO 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, VIII, do CPC; b) 

Sem custas e honorários; c) Preclusa a via recursal, arquive-se o feito 

com as baixas devidas; d) Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003694-95.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA BEATA DE JESUS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Vistos, etc. Cuida-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pela FAZENDA 

PÚBLICA em face de MARIA BEATA DE JESUS, 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 

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: 1003748-95.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DOMINGOS BODONI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Vistos, etc. Cuida-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo MUNICÍPIO DE 

CÁCERES-MT em face de DOMINGOS BODONI, 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 
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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: 1004597-67.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA MARIA COSTA PEREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Vistos, etc. Cuida-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo MUNICÍPIO DE 

CÁCERES – MT contra ANA MARIA COSTA PEREIRA, na qual o exequente 

requer a extinção do feito em razão da prescrição quinquenal do débito 

exequendo antes da propositura da ação. Os autos vieram conclusos. É O 

QUE MERECE REGISTRO. FUNDAMENTO E DECIDO É caso de extinção do 

feito. O STJ fixou a tese de que o prazo inicial para a contagem do prazo 

prescricional referente ao IPTU se dá no dia seguinte ao vencimento da 

cobrança do tributo. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. 

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. IPTU. 

PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA 

EXAÇÃO. PARCELAMENTO DE OFÍCIO DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA. NÃO 

CONFIGURAÇÃO DE CAUSA SUSPENSIVA DA CONTAGEM DA 

PRESCRIÇÃO. MORATÓRIA OU PARCELAMENTO APTO A SUSPENDER A 

EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NECESSÁRIA MANIFESTAÇÃO 

DE VONTADE DO CONTRIBUINTE. PARCELAMENTO DE OFÍCIO. MERO 

FAVOR FISCAL. APLICAÇÃO DO RITO DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO 

CPC/2015. ART. 256-I DO RISTJ. RECURSO ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE 

BELÉM/PA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Tratando-se de lançamento 

de ofício, o prazo prescricional de cinco anos para que a Fazenda Pública 

realize a cobrança judicial de seu crédito tributário (art. 174, caput do CTN) 

referente ao IPTU, começa a fluir somente após o transcurso do prazo 

estabelecido pela lei local para o vencimento da exação (pagamento 

voluntário pelo contribuinte), não dispondo o Fisco, até o vencimento 

estipulado, de pretensão executória legítima para ajuizar execução fiscal 

objetivando a cobrança judicial, embora já constituído o crédito desde o 

momento no qual houve o envio do carnê para o endereço do contribuinte 

(Súmula 397/STJ). Hipótese similar ao julgamento por este STJ do REsp. 

1.320.825/RJ (Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 17.8.2016), submetido ao 

rito dos recursos repetitivos (Tema 903), no qual restou fixada a tese de 

que a notificação do contribuinte para o recolhimento do IPVA perfectibiliza 

a constituição definitiva do crédito tributário, iniciando-se o prazo 

prescricional para a execução fiscal no dia seguinte à data estipulada 

para o vencimento da exação. 2. O parcelamento de ofício da dívida 

tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, 

uma vez que o contribuinte não anuiu. 3. O contribuinte não pode ser 

despido da autonomia de sua vontade, em decorrência de uma opção 

unilateral do Estado, que resolve lhe conceder a possibilidade de efetuar o 

pagamento em cotas parceladas. Se a Fazenda Pública Municipal entende 

que é mais conveniente oferecer opções parceladas para pagamento do 

IPTU, o faz dentro de sua política fiscal, por mera liberalidade, o que não 

induz a conclusão de que houve moratória ou parcelamento do crédito 

tributário, nos termos do art. 151, I e VI do CTN, apto a suspender o prazo 

prescricional para a cobrança de referido crédito. Necessária 

manifestação de vontade do contribuinte a fim de configurar moratória ou 

parcelamento apto a suspender a exigibilidade do crédito tributário. 4. 

Acórdão submetido ao regime do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 

256-I do RISTJ, incluído pela Emenda Regimental 24 de 28.9.2016), 

cadastrados sob o Tema 980/STJ, fixando-se a seguinte tese: (i) o termo 

inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e 

Territorial Urbano – IPTU inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o 

vencimento da exação; (ii) o parcelamento de ofício da dívida tributária não 

configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o 

contribuinte não anuiu. (STJ Resp 1.641.011 – PA, Relator Ministro 

Napoleão Nunes Maia Filho, data de julgamento 14/11/2018). De acordo 

com o art. 174, § único, I, do CTN, o prazo prescricional é interrompido pelo 

despacho que ordena a citação do devedor. Da análise dos autos, 

vislumbro que o despacho citatório foi exarado em 13/11/2018 (ID 

16376396). 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, § 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) Assim, o 

termo final da prescrição do art. 174 do CTN, neste caso, é o da 

propositura da ação (21/08/2018), desse modo, entre o vencimento do 

débito ajuizado (31/05/2013) e o protocolo da ação deixou-se transcorrer 

o prazo prescricional quinquenal. ISSO POSTO, e por tudo mais que dos 

autos consta, DECIDO: a) a) DECLARAR A PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO 

EXEQUENDO e EXTINGUIR O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, forte no 

art. 487, II, CPC; b) b) Sem custas e sem honorários; c) c) Preclusa a via 

recursal, ao arquivo com as baixas e anotações de estilo; d) d) 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003884-29.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERLEY RODRIGUES RIBEIRO (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 
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conclusos. É o que merece registro. Fundamento e Decido. É 

perfeitamente cabível o pedido de extinção da execução sem resolução de 

mérito, nos termos do art. 26 da Lei de Execução Fiscal. ISSO POSTO, e 

por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: a) JULGAR EXTINTO o 

processo sem resolução de mérito, com base no art. 26 da lei 6830/80; b) 

Sem custas e sem honorários; c) Preclusa a via recursal, arquive-se o 

feito com as baixas devidas; d) Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004350-86.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NAYARA ALVES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Vistos, etc. Trata-se de execução fiscal, na qual o exequente requer a 

extinção do processo tendo em vista a novação e parcelamento da dívida. 

Vieram os autos conclusos. É o que merece registro. Fundamento e 

decido. Compulsando os autos, verifico que as partes celebraram acordo 

de parcelamento com novação de dívida, o que enseja a extinção do feito. 

Nessa toada: TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM 

DECORRÊNCIA DE PARCELAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – CAUSA 

ENSEJADORA DE SUSPENSÃO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO 

PROVIDO. 1. Se o parcelamento especial ocorreu em momento posterior 

ao ajuizamento da execução fiscal, não há justa causa para a sua 

extinção, mas tão somente para a suspensão do feito executivo.2. "Nos 

termos do art. 151 do CTN, o parcelamento do débito é causa de 

suspensão da exigibilidade do crédito, e não de caracterização da 

inexigibilidade da CDA. O parcelamento do crédito tributário, por acordo 

entre as partes, sem novação da dívida, enseja a suspensão do feito pelo 

prazo avençado". (Ap 162508/2016, Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA 

GONÇALVES RODRIGUES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, 

Julgado em 29/08/2017, Publicado no DJE 18/09/2017).3. Apelo provido. 

(N.U 0004857-56.2007.8.11.0004, , MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

18/06/2018, Publicado no DJE 10/07/2018) Isto posto e por tudo o que mais 

consta, DECIDO: a) EXTINGUIR O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 485, IV, do CPC; b) Transitada em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo; c) Honorários adimplidos administrativamente; d) Custas 

pela executada; e) Determino o levantamento de eventuais penhoras 

ocorridas neste feito; f) Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004424-43.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RUBENS LUPERINI (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: 1000005-43.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANILDO BENEDITO 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) Honorários adimplidos 

administrativamente; c) Custas pelo executado; d) Transitada em julgado, e 

cumpridos todos os seus comandos, remetam-se os autos ao arquivo; 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: 1004610-32.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO AVELINO DE SOUZA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Vistos, etc. Cuida-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo MUNICIPIO DE 

CÁCERES-MT contra RENATO AVELINO DE SOUZA SILVA, na qual o 

exequente pugna pela extinção do feito em razão de litispendência. Os 

autos vieram conclusos. É o que merece registro. Fundamento e Decido. É 

caso de extinção da EXECUÇÃO FISCAL ante a verificação de 

litispendência, forte art. no art. 485, V do Código de Processo Civil. A 

litispendência, em conformidade com os §§ 1º, 2º e 3º do artigo 337 do 

CPC, é a repetição de uma ação em curso, exigindo-se para sua 

configuração a existência de identidade de partes, mesmo pedido e 

mesma causa de pedir. De fato, na presente situação, há de se 

reconhecer o fenômeno da litispendência, tendo em vista que resta 

cristalino nos autos a ocorrência de identidade entre o presente feito, com 

nº 1004610-32.2019.8.11.0006,  e  o  processo de n º 

1003787-58.2019.811.0006, ambos tramitando neste Juízo, figurando com 

as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. ISSO 

POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: a) a) JULGAR 

EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, 

V, do CPC; b) b) Sem custas e honorários; c) c) Preclusa a via recursal, 

arquive-se o feito com as baixas devidas; d) d) Às providências. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004277-80.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ANTONIO NODARI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Vistos, etc. Cuida-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pela MUNCÍPIO DE 

CÁCERES contra LUIZ ANTONIO NODARI, 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070224/3/2020 Página 84 de 758



resolução de mérito, nos termos do art. 26 da Lei de Execução Fiscal. 

ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: a) JULGAR 

EXTINTO o processo sem resolução de mérito, com base no art. 26 da lei 

6830/80; b) Sem custas e sem honorários; c) Preclusa a via recursal, 

arquive-se o feito com as baixas devidas; d) Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007342-20.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GONCALO RIBEIRO DE MORAES (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 juntou aos autos pedido de extinção 

do feito. Os autos vieram conclusos. É o que merece registro. Fundamento 

e Decido. É perfeitamente cabível ao exequente a desistência parcial ou 

integral da execução, nos termos do art. 775 do Código de Processo Civil. 

ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: a) 

HOMOLOGAR A DESISTÊNCIA DA AÇÃO E JULGAR EXTINTO O FEITO 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, VIII, do CPC; b) 

Sem custas e honorários; c) Preclusa a via recursal, arquive-se o feito 

com as baixas devidas; d) Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004548-89.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ROBERTO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Vistos, etc. Cuida-se de EXECUÇÃO FISCAL, na qual o credor informa o 

pagamento do crédito tributário em questão. Vieram os autos conclusos. É 

o que merece registro. Fundamento e Decido. A satisfação da obrigação 

pelo devedor conduz à extinção do feito com resolução de mérito. Pelo 

exposto, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: a) JULGAR 

EXTINTO o processo com resolução de mérito, com base no art. 924, II, do 

CPC; b) Honorários adimplidos administrativamente; c) 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: 1005837-91.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTEVAO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Vistos, etc. Cuida-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo pela FAZENDA 

PÚBLICA em face de ESTEVAO DA SILVA, 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: 1004248-30.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESPOLIO ISAIAS MARQUES GARCIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PLINIO SAMACLAY DE LIMA MORAN OAB - MT5468-O (ADVOGADO(A))

SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO OAB - MT6514-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Vistos, etc. Cuida-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo MUNICÍPIO DE 

CÁCERES-MT contra o ESPOLIO DE ISAIAS MARQUES GARCIA, na qual o 

exequente pugna pela extinção parcial do feito em razão do cancelamento 

das CDAs 5385/2019 e 5386/2019 na via administrativa. Os autos vieram 

conclusos. É o que merece registro. Fundamento e Decido. É 

perfeitamente cabível o pedido de extinção parcial 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 PARCIALMENTE EXTINTO o processo sem resolução de mérito, 

referente às CDAs 5385/2019 e 5386/2019, com base no art. 26 da lei 

6830/80; b) b) Sem custas e sem honorários; c) c) Intime-se o exequente 

para que junte aos autos cálculo atualizado da dívida, no prazo de 05 

(cinco) dias, bem como se manifeste acerca da nomeação de bens à 

penhora (ID 25461381); d) d) Após, conclusos; e) e) Às providências. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004456-14.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ORIENTE LEAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Vistos, etc. Cuida-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo MUNICÍPIO DE 

CÁCERES-MT contra ORIENTE LEAL, na qual o exequente pugna pela 

extinção do feito em razão de litispendência. Os autos vieram conclusos. É 

o que merece registro. Fundamento e Decido. É caso de extinção da 

EXECUÇÃO FISCAL ante a verificação de litispendência, forte art. no art. 

485, V do Código de Processo Civil. A litispendência, em conformidade 

com os §§ 1º, 2º e 3º do artigo 337 do CPC, é a repetição de uma ação em 

curso, exigindo-se para sua configuração a existência de identidade de 

partes, mesmo pedido e mesma causa de pedir. De fato, na presente 

situação, há de se reconhecer o fenômeno da litispendência, tendo em 

vista que resta cristalino nos autos a ocorrência de identidade entre o 

presente feito, com nº 1004456-14.2019.8.11.0006, e o processo de nº 

1003677-59.2019.8.11.0006, ambos tramitando neste Juízo, figurando com 

as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. ISSO 

POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: a) a) JULGAR 

EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, 

V, do CPC; b) b) Sem custas e 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.
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Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1005227-26.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DORO NETTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Vistos, etc. Cuida-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pela FAZENDA 

PÚBLICA em face de JOSE DORO NETTO, 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: 1004915-50.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RESNICK FERNANDES DE FREITAS (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: 1001313-22.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARLENE COSTA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Vistos, etc. Cuida-se de EXECUÇÃO FISCAL, na qual o credor informa o 

pagamento do crédito tributário em questão. Vieram os autos conclusos. É 

o que merece registro. Fundamento e Decido. A satisfação da obrigação 

pelo devedor conduz à extinção do feito com resolução de mérito. Pelo 

exposto, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: a) JULGAR 

EXTINTO o processo com resolução de mérito, com base no art. 924, II, do 

CPC; b) Honorários adimplidos administrativamente; c) 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: 1005140-70.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALZIRA DA SILVA MAIA (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 juntou aos autos pedido de extinção 

do feito. Os autos vieram conclusos. É o que merece registro. Fundamento 

e Decido. É perfeitamente cabível ao exequente a desistência parcial ou 

integral da execução, nos termos do art. 775 do Código de Processo Civil. 

ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: a) 

HOMOLOGAR A DESISTÊNCIA DA AÇÃO E JULGAR EXTINTO O FEITO 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, VIII, do CPC; b) 

Sem custas e honorários; c) Preclusa a via recursal, arquive-se o feito 

com as baixas devidas; d) Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003513-94.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO FAUSTINO DIAS (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 juntou aos autos pedido de extinção 

do feito. Os autos vieram conclusos. É o que merece registro. Fundamento 

e Decido. É perfeitamente cabível ao exequente a desistência parcial ou 

integral da execução, nos termos do art. 775 do Código de Processo Civil. 

ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: a) 

HOMOLOGAR A DESISTÊNCIA DA AÇÃO E JULGAR EXTINTO O FEITO 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, VIII, do CPC; b) 

Sem custas e honorários; c) Preclusa a via recursal, arquive-se o feito 

com as baixas devidas; d) Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004415-81.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OSVARINO DO AMARAL CAMPOS (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: 1004184-54.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:
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MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO SILVARES ESPINDOLA (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: 1003737-66.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AVIS LOPES 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) Honorários adimplidos administrativamente; 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: 1004694-67.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE OLIVIO 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 juntou aos autos pedido de extinção 

do feito. Os autos vieram conclusos. É o que merece registro. Fundamento 

e Decido. É perfeitamente cabível ao exequente a desistência parcial ou 

integral da execução, nos termos do art. 775 do Código de Processo Civil. 

ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: a) 

HOMOLOGAR A DESISTÊNCIA DA AÇÃO E JULGAR EXTINTO O FEITO 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, VIII, do CPC; b) 

Sem custas e honorários; c) Preclusa a via recursal, arquive-se o feito 

com as baixas devidas; d) Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000810-93.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VENCESLAU BARBOSA RIBEIRO (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) Honorários adimplidos administrativamente; 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: 1004964-91.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MARIA PEREIRA LEITE (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 juntou aos autos pedido de extinção 

do feito. Os autos vieram conclusos. É o que merece registro. Fundamento 

e Decido. É perfeitamente cabível ao exequente a desistência parcial ou 

integral da execução, nos termos do art. 775 do Código de Processo Civil. 

ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: a) 

HOMOLOGAR A DESISTÊNCIA DA AÇÃO E JULGAR EXTINTO O FEITO 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, VIII, do CPC; b) 

Sem custas e honorários; c) Preclusa a via recursal, arquive-se o feito 

com as baixas devidas; d) Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1005128-56.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO ALDEMAR RODRIGUES (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 juntou aos autos pedido de extinção 

do feito. Os autos vieram conclusos. É o que merece registro. Fundamento 

e Decido. É perfeitamente cabível ao exequente a desistência parcial ou 

integral da execução, nos termos do art. 775 do Código de Processo Civil. 

ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: a) 

HOMOLOGAR A DESISTÊNCIA DA AÇÃO E JULGAR EXTINTO O FEITO 
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SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, VIII, do CPC; b) 

Sem custas e honorários; c) Preclusa a via recursal, arquive-se o feito 

com as baixas devidas; d) Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000145-77.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DA SILVA ANDRE (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: 1004213-07.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE PORTELA SANTANA (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) Honorários adimplidos administrativamente; 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: 1004365-55.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CESAR DE AQUINO NUNES (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: 1004268-21.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LANDIM & CIA LTDA - EPP (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) Honorários adimplidos administrativamente; 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: 1004839-26.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO RANZULI (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, 
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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: 1005203-95.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDITH PINTO DE ARRUDA (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 juntou aos autos pedido de extinção 

do feito. Os autos vieram conclusos. É o que merece registro. Fundamento 

e Decido. É perfeitamente cabível ao exequente a desistência parcial ou 

integral da execução, nos termos do art. 775 do Código de Processo Civil. 

ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: a) 

HOMOLOGAR A DESISTÊNCIA DA AÇÃO E JULGAR EXTINTO O FEITO 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, VIII, do CPC; b) 

Sem custas e honorários; c) Preclusa a via recursal, arquive-se o feito 

com as baixas devidas; d) Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1006675-68.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ JESUS DE OLIVEIRA SANTANA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Vistos, etc. Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo MUNICÍPIO DE 

CÁCERES-MT contra LUIZ JESUS DE OLIVEIRA SANTANA, 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) Honorários adimplidos 

administrativamente; c) Custas pelo executado; d) Transitada em julgado, e 

cumpridos todos os seus comandos, remetam-se os autos ao arquivo; 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: 1005654-57.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO CICERO DE CAMPOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Vistos, etc. Trata-se de execução fiscal, na qual o exequente requer a 

extinção do processo tendo em vista a novação e parcelamento da dívida. 

Vieram os autos conclusos. É o que merece registro. Fundamento e 

decido. Compulsando os autos, verifico que as partes celebraram acordo 

de parcelamento com novação de dívida, o que enseja a extinção do feito. 

Nessa toada: TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM 

DECORRÊNCIA DE PARCELAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – CAUSA 

ENSEJADORA DE SUSPENSÃO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO 

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: 1001320-14.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERLEY RODRIGUES RIBEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Vistos, etc. Cuida-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo MUNICÍPIO DE 

CÁCERES-MT contra ROBERLEY RODRIGUES RIBEIRO, na qual o 

Exequente pugna pela extinção do feito em razão do cancelamento da 

CDA na via administrativa. Os autos vieram conclusos. É o que merece 

registro. Fundamento e Decido. É perfeitamente cabível o pedido de 

extinção da execução sem resolução de mérito, nos termos do art. 26 da 

Lei de Execução Fiscal. ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos 

consta, DECIDO: a) JULGAR EXTINTO o processo sem resolução de 

mérito, com base no art. 26 da lei 6830/80; b) Sem custas e sem 

honorários; c) Preclusa a via recursal, arquive-se o feito com as baixas 

devidas; d) Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000710-41.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TEAKNEEM - FOREST AGROFLORESTAL LTDA - ME (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 
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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: 1003196-96.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VANILDA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Vistos, etc. Cuida-se de EXECUÇÃO FISCAL, na qual o credor informa o 

pagamento do crédito tributário em questão. Vieram os autos conclusos. É 

o que merece registro. Fundamento e Decido. A satisfação da obrigação 

pelo devedor conduz à extinção do feito com resolução de mérito. Pelo 

exposto, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: a) JULGAR 

EXTINTO o processo com resolução de mérito, com base no art. 924, II, do 

CPC; b) Honorários adimplidos administrativamente; c) Custas pela 

executada; d) Determino o desbloqueio de eventuais penhoras realizadas; 

e) Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, após, ao 

arquivo com as baixas de praxe; f) Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004188-91.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GONCALINA APARECIDA ALMEIDA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Vistos, etc. Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo MUNICÍPIO DE 

CÁCERES contra GONCALINA APARECIDA DE ALMEIDA DA SILVA, na 

qual o exequente requer a extinção do feito. Vieram os autos conclusos. É 

o que merece registro. Fundamento e decido. O exequente aduz, em 

síntese, a) pagamento do crédito fazendário inscrito na CDA 18463/2018 e 

b) parcelamento e novação da dívida inscrita na CDA 18464/2018. A 

satisfação da obrigação conduz à extinção da execução com resolução 

de mérito referente à quantia satisfeita. Outrossim, compulsando os autos, 

verifico que as partes celebraram acordo de parcelamento com novação 

de dívida referente ao crédito remanescente, o que enseja a extinção do 

feito sem resolução de mérito. 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 PARCIALMENTE COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, referente à CDA 18463/2018, forte no art. 924, 

II, CPC, e PARCIALMENTE SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, relativo à CDA 

18464/2018, nos termos do art. 485, IV, do CPC; b) Transitada em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo; c) Honorários adimplidos 

administrativamente; d) Custas pela executada; e) Determino o 

levantamento de eventuais penhoras ocorridas neste feito; f) Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004684-23.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SUZELEY GATTASS DIAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Vistos, etc. Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo MUNICÍPIO DE 

CÁCERES-MT contra SUZELEY GATTAS DIAS, na qual o exequente 

requer a extinção do processo. Vieram os autos conclusos. É o que 

merece registro. Fundamento e decido. O exequente aduz, em síntese, a) 

cancelamento das CDAs 14541/2018 e 14542/2018 e b) parcelamento e 

novação da dívida remanescente. O cancelamento da CDA conduz à 

extinção da execução sem resolução de mérito, no que tange à cobrança 

da CDA cancelada, forte no art. 26 da Lei de Execução Fiscal. 

Compulsando os autos, verifico que referente à dívida remanescente 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 e art. 26 da Lei nº 6830/80; b) Transitada 

em julgado, remetam-se os autos ao arquivo; c) Honorários adimplidos 

administrativamente; d) Custas pela executada, a serem calculadas 

somente sobre o valor da dívida não cancelada (CDAs 14537/2018, 

14538/2018, 14539/2018, 14540/2018); 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: 1004572-54.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RINALDA BEZERRA CARLOS (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.

5ª Vara Cível
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Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001124-05.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HELIVELTON HURTADO SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT14519-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001124-05.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:HELIVELTON 

HURTADO SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO ADELMO 

CHIMATI PERUCHI 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: CÁCERES - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 14/05/2020 Hora: 15:45 , no endereço: RUA DAS 

MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 

79017-121 . 20 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: 1001125-87.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DE CASTRO JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE DE CASTRO JUNIOR OAB - MT17095/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

 

PROCESSO n. 1001125-87.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:JOSE DE 

CASTRO JUNIOR ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOSE DE CASTRO 

JUNIOR POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CÁCERES - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 14/05/2020 Hora: 16:00 , no endereço: RUA DAS 

MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 

79017-121 . 22 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: 1001126-72.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NILDES REGIANE DE ALMEIDA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SARA CRISTINA MARTINS DA SILVA OAB - MT26898/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001126-72.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:NILDES REGIANE 

DE ALMEIDA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SARA CRISTINA 

MARTINS DA SILVA 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: CÁCERES - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 14/05/2020 Hora: 16:15 , no 

endereço: RUA DAS MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, 

CÁCERES - MT - CEP: 79017-121 . 22 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: 1000017-23.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HILTON RODRIGUES CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILTON VIGNARDI CORREA OAB - MT0009484A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Processo 1000017-23.2020.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c REPARAÇÃO 

POR DANOS MORAIS e MATERIAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA proposta HILTON RODRIGUES CORREA em desfavor de 

TELEFONICA BRASIL S.A, alegando que utiliza os serviços de telefonia da 

Requerida e teve a linha injustificadamente bloqueada, uma vez que as 

faturas do plano estavam pagas. Em que pese o adimplemento, a 

Requerida está cobrando a fatura vencida em 10.09.2019 no valor de R$ 

122,68 (cento e vinte e dois Reais e sessenta e oito centavos). Concedido 

os efeitos da tutela antecipada determinando à Requerida o 

restabelecimento do serviço telefônico no prazo de dois dias sob pena de 

multa diária. 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. Rejeito a preliminar de 

ilegitimidade passiva, pois, a cobrança e a suspensão do serviço foram 

realizadas pela Requerida. Passo à análise do mérito. No caso trata-se de 

relação de consumo e 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. A Requerida argumenta em sua 

contestação que o bloqueio do serviço foi devido, pois, não houve 

repasse pela instituição financeira do valor pago. Registro que o autor 

juntou aos autos comprovante de pagamento da fatura vencida em 

10.09.2019. Eventual falha no sistema bancário de compensação de 

títulos, acarretando a ausência de repasse da quantia paga à credora, não 

pode ser imputada à autora, constituindo verdadeiro fortuito interno, na 

medida em que se liga aos riscos da atividade bancária. Se a empresa 

credora não recebeu o valor pago, não foi por inadimplemento do 

consumidor, de modo que este não pode arcar com os ônus de problemas 

que eventualmente surjam na arrecadação do crédito. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - 

AUSÊNCIA DE REPASSE PARA A INSTITUIÇÃO CREDORA - DANO MORAL 

- CONFIGURADO - REDUÇÃO DESCABIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. - A 

negativação realizada indevidamente, por si só, caracteriza dano moral 

passível de reparação pecuniária. - Eventual falha no sistema bancário de 

compensação de títulos, acarretando a ausência de repasse da quantia 

paga à instituição financeira credora, não pode ser imputada ao 

consumidor, configurando fortuito interno, na medida em que se liga aos 

riscos da atividade bancária. - A indenização por dano moral deve ser 

fixada em valor suficiente apenas para reparar o dano, como se extrai do 

art. 944, caput, do Código Civil. - Se o valor da indenização se mostra 

compatível com o dano causado, não merece alteração.” (TJ-MG - AC: 

10572140011790001 MG, Relator: Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 

22/02/0015, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

09/03/2015). ação declaratória e indenizatória. consumidor. energia 

ELÉTRICA. inscrição nos órgãos de proteção ao crédito. comprovação do 

pagamento. possível falha no repasse pelo órgão arrecadador que não 

pode ser imputada ao consumidor. desconstituição das dívidas. dano 

moral configurado. quantum mantido. juros moratórios incidentes a partir 

da data do evento danoso. recurso desprovido. (TJRS. RI 

0005203-54.2017.8.21.9000. Relator: cleber augusto tonial. julgado em 

09.03.2017). Tenho ainda que, considerando o transtorno sofrido pela 

parte Reclamante ao ter indevidamente um serviço essencial suspenso 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 
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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. Ante o exposto, 

decido: a) Confirmar a liminar concedida; b) Julgo procedente a pretensão 

contida na inicial para o fim de 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; Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Grace 

Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000017-23.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HILTON RODRIGUES CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILTON VIGNARDI CORREA OAB - MT0009484A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Processo 1000017-23.2020.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c REPARAÇÃO 

POR DANOS MORAIS e MATERIAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA proposta HILTON RODRIGUES CORREA em desfavor de 

TELEFONICA BRASIL S.A, alegando que utiliza os serviços de telefonia da 

Requerida e teve a linha injustificadamente bloqueada, uma vez que as 

faturas do plano estavam pagas. Em que pese o adimplemento, a 

Requerida está cobrando a fatura vencida em 10.09.2019 no valor de R$ 

122,68 (cento e vinte e dois Reais e sessenta e oito centavos). Concedido 

os efeitos da tutela antecipada determinando à Requerida o 

restabelecimento do serviço telefônico no prazo de dois dias sob pena de 

multa diária. 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. Rejeito a preliminar de 

ilegitimidade passiva, pois, a cobrança e a suspensão do serviço foram 

realizadas pela Requerida. Passo à análise do mérito. No caso trata-se de 

relação de consumo e 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. A Requerida argumenta em sua 

contestação que o bloqueio do serviço foi devido, pois, não houve 

repasse pela instituição financeira do valor pago. Registro que o autor 

juntou aos autos comprovante de pagamento da fatura vencida em 

10.09.2019. Eventual falha no sistema bancário de compensação de 

títulos, acarretando a ausência de repasse da quantia paga à credora, não 

pode ser imputada à autora, constituindo verdadeiro fortuito interno, na 

medida em que se liga aos riscos da atividade bancária. Se a empresa 

credora não recebeu o valor pago, não foi por inadimplemento do 

consumidor, de modo que este não pode arcar com os ônus de problemas 

que eventualmente surjam na arrecadação do crédito. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - 

AUSÊNCIA DE REPASSE PARA A INSTITUIÇÃO CREDORA - DANO MORAL 

- CONFIGURADO - REDUÇÃO DESCABIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. - A 

negativação realizada indevidamente, por si só, caracteriza dano moral 

passível de reparação pecuniária. - Eventual falha no sistema bancário de 

compensação de títulos, acarretando a ausência de repasse da quantia 

paga à instituição financeira credora, não pode ser imputada ao 

consumidor, configurando fortuito interno, na medida em que se liga aos 

riscos da atividade bancária. - A indenização por dano moral deve ser 

fixada em valor suficiente apenas para reparar o dano, como se extrai do 

art. 944, caput, do Código Civil. - Se o valor da indenização se mostra 

compatível com o dano causado, não merece alteração.” (TJ-MG - AC: 

10572140011790001 MG, Relator: Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 

22/02/0015, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

09/03/2015). ação declaratória e indenizatória. consumidor. energia 

ELÉTRICA. inscrição nos órgãos de proteção ao crédito. comprovação do 

pagamento. possível falha no repasse pelo órgão arrecadador que não 

pode ser imputada ao consumidor. desconstituição das dívidas. dano 

moral configurado. quantum mantido. juros moratórios incidentes a partir 

da data do evento danoso. recurso desprovido. (TJRS. RI 

0005203-54.2017.8.21.9000. Relator: cleber augusto tonial. julgado em 

09.03.2017). Tenho ainda que, considerando o transtorno sofrido pela 

parte Reclamante ao ter indevidamente um serviço essencial suspenso 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. Ante o exposto, 

decido: a) Confirmar a liminar concedida; b) Julgo procedente a pretensão 

contida na inicial para o fim de 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; Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Grace 

Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 
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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

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003489-03.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE DA COSTA NUNES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA REQUERER O QUE ENTENDER DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001128-42.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA DASILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CONCEICAO FABIANE DA SILVA OAB - MT26259/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001128-42.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:VANESSA 

DASILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CONCEICAO FABIANE 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: 

CÁCERES - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 14/05/2020 Hora: 

16:30 , no endereço: RUA DAS MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, 

CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 79017-121 . 23 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: 1001130-12.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ABEL ALVES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001130-12.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:ABEL ALVES 

PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VIVIANNE FRAUZINO 

MACHADO 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: CÁCERES - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 14/05/2020 Hora: 16:45 , no endereço: RUA DAS 

MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 

79017-121 . 23 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: 1006839-96.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARILIA FERREIRA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITA IVONE ADORNO OAB - MT0006391A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

INTIMAR DA SENTENÇA RETRO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001131-94.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALEJANDRINA HURTADO VIRRUETA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001131-94.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:ALEJANDRINA 

HURTADO VIRRUETA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VIVIANNE 

FRAUZINO MACHADO 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: CÁCERES - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 14/05/2020 Hora: 17:00 , no endereço: RUA DAS 

MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 

79017-121 . 23 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: 1001132-79.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DE SOUZA LIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE DE CASTRO JUNIOR OAB - MT17095/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1001132-79.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:ROSANGELA DE 

SOUZA LIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOSE DE CASTRO 

JUNIOR 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: CÁCERES - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 14/05/2020 Hora: 17:15 , no endereço: RUA DAS 

MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 

79017-121 . 23 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: 1001133-64.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSPORTES COLOS LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIANY MARIA DA SILVA ALCANTARA BARBIEIRO OAB - 

MT11854-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001133-64.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:TRANSPORTES 

COLOS LTDA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FRANCIANY 

MARIA DA SILVA ALCANTARA BARBIEIRO POLO PASSIVO: AGEMED 

SAUDE S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CÁCERES - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 14/05/2020 Hora: 

17:30 , no endereço: RUA DAS MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, 

CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 79017-121 . 23 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: 1005527-51.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RUTE MERISSE DANTAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO MONEZI BENEVIDES OAB - MT25976/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATRIZ TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SIVALDO PEREIRA CARDOSO OAB - GO0018128A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo n.º 1005527-51.2019.8.11.0006 Vistos. Diante da necessidade 
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de elucidar o conflito, 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) e em 

igual prazo as partes deverão especificar se pretendem a colheita de 

depoimento pessoal. INTIMEM-SE, consignando as advertências legais. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Submeto o 

presente despacho à juíza togada para homologação, na forma do art. 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar nº 270/2007. Grace Alves da Silva 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o despacho retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Hanae Yamamura de 

Oliveira Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001005-78.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO ARRUDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI OAB - SP0290089A 

(ADVOGADO(A))

EDUARDO MONTENEGRO DOTTA OAB - SP155456 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1001005-78.2019.8.11.0006. 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 parte 

reclamada, em sua peça de bloqueio, assevera que firmou Contrato de 

Cessão de Direitos Creditórios com o Grupo Itau Unibanco, sendo 

totalmente legítima a cobrança e a negativação perpetrada. Aduz que a 

negativação é decorrente da inadimplência do reclamante em relação a 

uma dívida de financiamento. No documento acostado à inicial ficou 

demonstrada a negativação do nome do reclamante pela empresa 

reclamada. Examinando o conjunto probatório, verifica-se que a firma 

aposta nos docuentos apresentados pela requerida guardam grafia 

semelhante com aquela apresentada nos documentos anexos a exordial. 

O autor não apresentou nenhuma justificativa que pudesse dar causa que 

aqueles documentos e assinaturas constante nos referidos documentos 

não fossem do mesmo, comprovando a contratação, o consumo e o 

débito. Em análise minuciosa da documentação é clarividente que a dívida 

foi procedida de termo de cessão de direitos, sendo que a parte 

reclamada costa os seguintes documentos: - Instrumento de cessão de 

direitos; - Contrato de Abertura de Conta corrente com adesão a produtos 

e serviços; - Documentos pessoais apresentados no momento da 

contratação; - Comunicado acerca da negativação A empresa acosta 

documentos que comprovam que a parte realizou contratação e que é 

regular detentora da cessão da dívida. A empresa comprovou a utilização 

de seus serviços e em contrapartida o autor não comprova o pagamento 

das cobranças. Uma vez provada à contratação, e não tendo o autor 

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 à 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. Outrossim, é interessante ressaltarmos que o 

dano moral será o abalo sofrido pela vítima, que cause transtorno 

considerável a sua moral, tanto no âmbito social, quanto no pessoal, ou 

seja, para que se possa falar em dano moral, não basta o simples 

desapontamento ou dissabor. Para que haja o dever de indenizar, é 

necessária a prova de que o fato tenha causado sofrimento, vexame ou 

humilhação ou que tenha atingido a honra, a dignidade, a reputação, a 

personalidade ou o conceito pessoal ou social do indivíduo. Inexistem 

motivos que justifiquem o alegado dano moral sofrido pela parte 

Reclamante, por consequência o direito da parte Reclamante a 

indenização por danos morais. Assim, os elementos constantes dos autos 

não são suficientes para deferimento do pleito. 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, 20 de janeiro de 2020. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002851-67.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEIA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014374A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1002851-67.2018.8.11.0006. Vistos, etc. Dispenso o relatório a teor do 

artigo 38, da Lei nº 9099/95. De acordo com o Enunciado 20, do Fórum 

Nacional de Juizados Especiais: “O comparecimento pessoal da parte às 

audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por 

preposto.”. No presente caso, a parte reclamante foi devidamente intimada 

através de seu(sua) advogado(a), para comparecer à audiência 

designada, e não compareceu, conforme termo de audiência juntado aos 

autos. Consigno que, eventual justificativa para não comparecimento à 

audiência deve ser apresentada antes ou no próprio dia da audiência, 

ainda mais quando a parte Reclamante está devidamente assistida por 

advogado constituído. Além do que a Reclamante nada manifestou mesmo 

após a audiência. Em razão da parte reclamante não ter comparecido à 

audiência de conciliação, restou configurada a contumácia, com espeque 

no art. 51, I, da Lei 9.099/95, DECLARO EXTINTO o presente feito sem 

resolução de mérito, com o consequente arquivamento. Com base no 

Enunciado 28 do FONAJE, CONDENO a parte reclamante ao pagamento 

das custas processuais. Fica condicionado que para intentar a mesma 

ação contra a parte reclamada, deverão ser recolhidas as respectivas 

custas processuais. 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 
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autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cáceres, 20 de janeiro de 2020. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007042-58.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS PINHEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLO PIZZATTO GAMEIRO OAB - MT22323/O (ADVOGADO(A))

RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO OAB - MT0022120A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1007042-58.2018.8.11.0006. REQUERENTE: CARLOS PINHEIRO 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 C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO LIMINAR 

ajuizada por CARLOS PINHEIRO DA SILVA, contra o MUNICÍPIO DE 

CÁCERES, na qual pugna pelo pagamento do adicional de periculosidade, 

sob o fundamento de que o autor exerce o cargo de guarda municipal, 

estando exposto diariamente a risco de vida. O Requerido apresentou 

contestação argumentando inexistencia de previsão legal quanto ao 

pedido do autor. Em análise aos autos, entendo que é caso de 

procedência do pedido. No tocante ao direito do adicional de remuneração 

às atividades perigosas 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 25/1997, na qual reconhece o direito de adicional de 

periculosidade 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 medidas 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 16 

do Ministério do Trabalho, especificamente em seus anexos 16.1 e 16.2 

anexo 03 na qual define as atividades que fazem jus ao adicional de 

periculosidade, conforme segue: “NR 16 - São consideradas atividades e 

operações perigosas as constantes dos Anexos desta Norma 

Regulamentadora - NR. 16.2 O exercício de trabalho em condições de 

periculosidade assegura ao trabalhador a percepção de adicional de 30% 

(trinta por cento), incidente sobre o salário, sem os acréscimos 

resultantes de gratificações, prêmios ou participação nos lucros da 

empresa. Delimitado que as atividades perigosas são aquelas definidas no 

anexo 03 da NR 16 intitulado “ATIVIDADES E OPERAÇÕES PERIGOSAS 

COM EXPOSIÇÃO A ROUBOS OU OUTRAS ESPÉCIES DE VIOLÊNCIA 

FÍSICA NAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA PESSOAL OU 

PATRIMONIAL”: 1. As atividades ou operações que impliquem em 

exposição dos profissionais de segurança pessoal ou patrimonial a 

roubos ou outras espécies de violência física são consideradas 

perigosas. 2. São considerados profissionais de segurança pessoal ou 

patrimonial os trabalhadores que atendam a uma das seguintes condições: 

a) empregados das empresas prestadoras de serviço nas atividades de 

segurança privada ou que integrem serviço orgânico de segurança 

privada, devidamente registradas e autorizadas pelo Ministério da Justiça, 

conforme lei 7102/1983 e suas alterações posteriores. b) empregados que 

exercem a atividade de segurança patrimonial ou pessoal em instalações 

metroviárias, ferroviárias, portuárias, rodoviárias, aeroportuárias e de 

bens públicos, contratados diretamente pela administração pública direta 

ou indireta. Do laudo pericial acostado no ID 24995262, resta 

caracterizada a periculosidade (30%) pela exposição da parte autora a 

situações de risco a sua integridade fisíca de forma habitual e 

permanente. Desse modo, concluindo o laudo pericial como o ambiente 

laboral perigoso atividades na NR 16 – anexo 03, é de se reconhecer o 

direito ao pagamento do adicional de periculosidade à parte enquanto 

perdurarem as condições de trabalho nocivas à saúde. 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 

25/1997 para condenar o Município de Cáceres –MT a: pagar o adicional 

de periculosidade de 30% (trinta por cento) sobre o vencimento base do 

servidor desde a data de elaboração do laudo LTCAT 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. CÁCERES, 21 de janeiro 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: 

1007045-13.2018.8.11.0006. 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, ajuizada por ROMILDO GOVEIA 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 Guarda Municipal, 

estando exposto diariamente a risco de vida, por trabalhar em situação de 

perigo e com risco a sua segurança pessoal.. O Requerido apresentou 

contestação argumentando inexistência de previsão legal quanto ao 

pedido do autor. 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 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 

24873735, resta caracterizada a insalubridade em grau médio (30%) pela 

exposição da parte autora a risco de violência. Desse modo, concluindo o 

laudo pericial como insalubre o ambiente laboral, bem como estando 

enquadradas e configuradas como insalubres de grau médio as 

respectivas atividades, 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 30% (trinta por cento) sobre o vencimento base do 

servidor desde 26/09/2019 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. Gabriela Fernandes Campos Juíza 

Leiga Vistos, em correição. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

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

1007034-81.2018.8.11.0006. 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, ajuizada por JOSE MARCIO DE OLIVEIRA 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 

Guarda Municipal, estando exposto diariamente a risco de vida, por 

trabalhar em situação de perigo e com risco a sua segurança pessoal. O 

Requerido apresentou contestação argumentando inexistência de 

previsão legal quanto ao pedido do autor. 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 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 

24995690, resta caracterizada a insalubridade em grau médio (30%) pela 

exposição da parte autora a risco de violência. Desse modo, concluindo o 

laudo pericial como insalubre o ambiente laboral, bem como estando 

enquadradas e configuradas como insalubres de grau médio as 

respectivas atividades, 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 30% (trinta por cento) sobre o vencimento base do 

servidor desde 26/09/2019 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. Gabriela Fernandes Campos Juíza Leiga 

Vistos, em correição. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. 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: 

1007040-88.2018.8.11.0006. 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, ajuizada por OSMAIR LAURINDO DE ARAUJO 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 

Guarda Municipal, estando exposto diariamente a risco de vida, por 

trabalhar em situação de perigo e com risco a sua segurança pessoal. O 

Requerido apresentou contestação argumentando inexistência de 

previsão legal quanto ao pedido do autor. 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 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 

24995280, resta caracterizada a insalubridade em grau médio (30%) pela 

exposição da parte autora a risco de violência. Desse modo, concluindo o 

laudo pericial como insalubre o ambiente laboral, bem como estando 

enquadradas e configuradas como insalubres de grau médio as 

respectivas atividades, 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 30% (trinta por cento) sobre o vencimento base do 

servidor desde 26/09/2019 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. Gabriela Fernandes Campos Juíza 

Leiga Vistos, em correição. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

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

1007023-52.2018.8.11.0006. 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, ajuizada por MARCELO SERGIO BASTOS 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 

Guarda Municipal, estando exposto diariamente a risco de vida, por 

trabalhar em situação de perigo e com risco a sua segurança pessoal. O 

Requerido apresentou contestação argumentando inexistência de 

previsão legal quanto ao pedido do autor. 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 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 

24995956, resta caracterizada a insalubridade em grau médio (30%) pela 

exposição da parte autora a risco de violência. Desse modo, concluindo o 

laudo pericial como insalubre o ambiente laboral, bem como estando 

enquadradas e configuradas como insalubres de grau médio as 

respectivas atividades, 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 30% (trinta por cento) sobre o vencimento base do 

servidor desde 26/09/2019 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. Gabriela Fernandes Campos Juíza 

Leiga Vistos, em correição. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

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

1007033-96.2018.8.11.0006. 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, ajuizada por MIGUEL JULIANO SALES RIBEIRO 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 

Guarda Municipal, estando exposto diariamente a risco de vida, por 

trabalhar em situação de perigo e com risco a sua segurança pessoal. O 

Requerido apresentou contestação argumentando inexistência de 

previsão legal quanto ao pedido do autor. 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 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 

24995700, resta caracterizada a insalubridade em grau médio (30%) pela 

exposição da parte autora a risco de violência. Desse modo, concluindo o 

laudo pericial como insalubre o ambiente laboral, bem como estando 

enquadradas e configuradas como insalubres de grau médio as 

respectivas atividades, 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 30% (trinta por cento) sobre o vencimento base do 

servidor desde 26/09/2019 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. Gabriela Fernandes Campos Juíza 

Leiga Vistos, em correição. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Hanae Yamamura de Oliveira Juíza de 

Direito
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HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1007032-14.2018.8.11.0006. 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, ajuizada por NEY ALBINO DE SOUZA 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 Guarda Municipal, 

estando exposto diariamente a risco de vida, por trabalhar em situação de 

perigo e com risco a sua segurança pessoal. O Requerido apresentou 

contestação argumentando inexistência de previsão legal quanto ao 

pedido do autor. 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 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 

24995714, resta caracterizada a insalubridade em grau médio (30%) pela 

exposição da parte autora a risco de violência. Desse modo, concluindo o 

laudo pericial como insalubre o ambiente laboral, bem como estando 

enquadradas e configuradas como insalubres de grau médio as 

respectivas atividades, 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 30% (trinta por cento) sobre o vencimento base do 

servidor desde 26/09/2019 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. Gabriela Fernandes Campos Juíza 

Leiga Vistos, em correição. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

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

1007035-66.2018.8.11.0006. 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, ajuizada por EDNO DA SILVA OLIVEIRA 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 

Guarda Municipal, estando exposto diariamente a risco de vida, por 

trabalhar em situação de perigo e com risco a sua segurança pessoal. O 

Requerido apresentou contestação argumentando inexistência de 

previsão legal quanto ao pedido do autor. 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 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 

24995680, resta caracterizada a insalubridade em grau médio (30%) pela 

exposição da parte autora a risco de violência. Desse modo, concluindo o 

laudo pericial como insalubre o ambiente laboral, bem como estando 

enquadradas e configuradas como insalubres de grau médio as 

respectivas atividades, 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 30% (trinta por cento) sobre o vencimento base do 

servidor desde 26/09/2019 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. Gabriela Fernandes Campos Juíza 

Leiga Vistos, em correição. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

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

1007029-59.2018.8.11.0006. 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, ajuizada por MARCELO MARTOS DE MORAES 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 

Guarda Municipal, estando exposto diariamente a risco de vida, por 

trabalhar em situação de perigo e com risco a sua segurança pessoal. O 

Requerido apresentou contestação argumentando inexistência de 

previsão legal quanto ao pedido do autor. 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 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 

24995846, resta caracterizada a insalubridade em grau médio (30%) pela 

exposição da parte autora a risco de violência. Desse modo, concluindo o 

laudo pericial como insalubre o ambiente laboral, bem como estando 

enquadradas e configuradas como insalubres de grau médio as 

respectivas atividades, 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 30% (trinta por cento) sobre o vencimento base do 

servidor desde 26/09/2019 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. Gabriela Fernandes Campos Juíza 

Leiga Vistos, em correição. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

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

1007037-36.2018.8.11.0006. 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, ajuizada por LUIS MARCIO RAMOS 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 

Guarda Municipal, estando exposto diariamente a risco de vida, por 

trabalhar em situação de perigo e com risco a sua segurança pessoal. O 

Requerido apresentou contestação argumentando inexistência de 

previsão legal quanto ao pedido do autor. 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 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 

24995660, resta caracterizada a insalubridade em grau médio (30%) pela 

exposição da parte autora a risco de violência. Desse modo, concluindo o 

laudo pericial como insalubre o ambiente laboral, bem como estando 

enquadradas e configuradas como insalubres de grau médio as 

respectivas atividades, 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 30% (trinta por cento) sobre o vencimento base do 

servidor desde 26/09/2019 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. Gabriela Fernandes Campos Juíza 

Leiga Vistos, em correição. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA 

juíza de direito
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Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1007030-44.2018.8.11.0006. 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, ajuizada por RICARDO TAVARES DE OLIVEIRA 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 

Guarda Municipal, estando exposto diariamente a risco de vida, por 

trabalhar em situação de perigo e com risco a sua segurança pessoal. O 

Requerido apresentou contestação argumentando inexistência de 

previsão legal quanto ao pedido do autor. 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 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 

ID24995734, resta caracterizada a insalubridade em grau médio (30%) 

pela exposição da parte autora a risco de violência. Desse modo, 

concluindo o laudo pericial como insalubre o ambiente laboral, bem como 

estando enquadradas e configuradas como insalubres de grau médio as 

respectivas atividades, 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 30% (trinta por cento) sobre o vencimento base do 

servidor desde 26/09/2019 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. 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
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1007017-45.2018.8.11.0006. 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, ajuizada por AIRTON MELITINO DE OLIVEIRA 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 

Guarda Municipal, estando exposto diariamente a risco de vida, por 

trabalhar em situação de perigo e com risco a sua segurança pessoal. O 

Requerido apresentou contestação argumentando inexistência de 

previsão legal quanto ao pedido do autor. 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 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 24996065, 

resta caracterizada a insalubridade em grau médio (30%) pela exposição 

da parte autora a risco de violência. Desse modo, concluindo o laudo 

pericial como insalubre o ambiente laboral, bem como estando 

enquadradas e configuradas como insalubres de grau médio as 

respectivas atividades, 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 30% (trinta por cento) sobre o vencimento base do 

servidor desde 26/09/2019 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. 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
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007044-28.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SILICIO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLO PIZZATTO GAMEIRO OAB - MT22323/O (ADVOGADO(A))

RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO OAB - MT0022120A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1007044-28.2018.8.11.0006. 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, ajuizada por JOSE SILICIO RODRIGUES 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 

Guarda Municipal, estando exposto diariamente a risco de vida, por 

trabalhar em situação de perigo e com risco a sua segurança pessoal. O 

Requerido apresentou contestação argumentando inexistência de 

previsão legal quanto ao pedido do autor. 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 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 

24874157, resta caracterizada a insalubridade em grau médio (30%) pela 

exposição da parte autora a risco de violência. Desse modo, concluindo o 

laudo pericial como insalubre o ambiente laboral, bem como estando 

enquadradas e configuradas como insalubres de grau médio as 

respectivas atividades, 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 30% (trinta por cento) sobre o vencimento base do 

servidor desde 26/09/2019 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. Gabriela Fernandes Campos Juíza 

Leiga Vistos, em correição. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA 

juíza de direito
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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ODILSON BATISTA REDEZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLO PIZZATTO GAMEIRO OAB - MT22323/O (ADVOGADO(A))

RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO OAB - MT0022120A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1007048-65.2018.8.11.0006. 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, ajuizada por ODILSON BATISTA REDEZ 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 

Guarda Municipal, estando exposto diariamente a risco de vida, por 

trabalhar em situação de perigo e com risco a sua segurança pessoal. O 

Requerido apresentou contestação argumentando inexistência de 

previsão legal quanto ao pedido do autor. 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 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 

24872329, resta caracterizada a insalubridade em grau médio (30%) pela 

exposição da parte autora a risco de violência. Desse modo, concluindo o 

laudo pericial como insalubre o ambiente laboral, bem como estando 

enquadradas e configuradas como insalubres de grau médio as 

respectivas atividades, 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 30% (trinta por cento) sobre o vencimento base do 

servidor desde 26/09/2019 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. Gabriela Fernandes Campos Juíza 

Leiga Vistos, em correição. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA 

juíza de direito
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Processo Número: 1002821-32.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PORTELA SANTANA 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))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1002821-32.2018.8.11.0006. REQUERENTE: JOSE PORTELA SANTANA 

JUNIOR 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 DECLARATÓRIA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta por JOSE PORTELA SANTANA JUNIOR em 

desfavor de BANCO BRADESCO S.A, alegando que não contratou os 

serviços da Requerida, entretanto, esta inseriu seu nome no cadastro 

restritivo de crédito por um débito no valor de R$ 244,98 (duzentos e 

quarenta e quatro reais e noventa e oito centavos). 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. Rejeito o pedido da Requerida 

de juntada original do comprovante de negativação, uma vez que o 

documento juntado é hábil a comprovar a negativação pela Requerida. 

Ademais, O extrato juntado com a inicial, apesar de não se tratar do 

extrato unificado extraído do balcão dos órgãos de proteção, possui todos 

os dados de identificação e de validação de acesso, não possuindo 

aparência de fraude ou adulteração, de modo que serve como meio de 

prova. O Requerido arguiu falta de interesse de agir da Reclamante. O 

interesse processual deve ser aferido pela conjugação do binômio 

“necessidade x utilidade”, ou seja, necessidade na provocação da 

jurisdição para obtenção do bem da vida, a qual se inviabilizou pela via 

extrajudicial; e, utilidade do provimento judicial postulado para satisfação 

do interesse posto em juízo. O referido binômio socorre a Reclamante nos 

presentes autos, verifica-se que sua irresignação consubstancia-se na 

contestação do débito. Ademais, desnecessário o prévio requerimento 

administrativo para ajuizamento da ação judicial, pois a exigência do 

mesmo configura ilegal restrição ao princípio da Inafastabilidade da 

Prestação Jurisdicional, prevista no artigo 5º, XXXV da CF. Neste sentido: 

RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA. TELEFONIA. ALEGAÇAO DE NÃO 

CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONE MÓVEL. POSSÍVEL FRAUDE. 

INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA EM ROL DE INADIMPLENTES. ÔNUS DA 

PROVA DA REGULARIDADE DO CONTRATO QUE É DO FORNECEDOR DO 

SERVIÇO. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO PARA SOLUÇÃO DO LITÍGIO. DANO MORAL PURO 

CONFIGURADO. VALOR CORRETAMENTE ARBITRADO. SENTENÇA 

MANTIDA. A autora teve seu nome negativado por determinação da 

requerida, alegando que não havia contratado com ela o serviço de 

telefonia móvel. A preliminar recursal de ausência de interesse de agir por 

falta de prévia provocação administrativa não merece acolhimento tendo 

em vista que o consumidor pode ter livre acesso ao Judiciário para defesa 

dos seus direitos. No mérito, cabia à ré demonstrar a regularidade da 

contratação do serviço, apresentando documento correspondente ou 

gravação telefônica da conversa da autora com o seu Call Center quando 

da contratação do serviço. Não se pode exigir do consumidor a prova 

negativa, ou seja, que não contratou o serviço, mormente se tratando de 

serviço cuja contratação é massificada e sem a formalização de qualquer 

instrumento. Assim, presume-se ilícito o débito que originou a inscrição do 

nome da autora em rol de devedores, com o decorrente dano moral puro 

que surge desse fato, conforme pacífica jurisprudência. O valor arbitrado 

não merece reparo, estando dentro dos parâmetros das Turmas 

Recursais para casos de inscrição indevida em cadastros de proteção ao 

crédito. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005591805, Turma 

Recursal Provisória, Turmas Recursais, Relator: Lucas Maltez Kachny, 

Julgado em 18/07/2016). Deste modo, REJEITO a preliminar de falta de 

interesse de agir arguida pelo Reclamado. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que assiste razão à 

parte autora. No caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, 

além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos 

termos do artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que 

se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da 

defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e 

técnica de produzirem provas a seu favor. Neste contexto, caberia à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade, a exemplo que o autor tenha contratado os serviços 

bancários do Requerido, justificando assim, a cobrança do débito e 

legitima negativação em nome do autor. 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 negativação indevida 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$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Ante o exposto, decido: a) Julgar procedente a pretensão 

contida na inicial para o fim de DECLARAR a inexistência de débito da 

parte autora com a parte reclamada; b) CONDENAR a reclamada a pagar à 

parte reclamante, a título de danos morais, a importância de R$ 4.000,00 

(quatro 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, 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. CÁCERES, 22 de janeiro de 2020. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006240-60.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA TANIA ANDRE SOARES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO OAB - MT18932/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUELENE MACHADO DA SILVA (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE THADEU DOS SANTOS MESQUITA OAB - MT0007836A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1006240-60.2018.8.11.0006. REQUERENTE: JOANA TANIA ANDRE 

SOARES DOS SANTOS REQUERIDO: SUELENE MACHADO DA SILVA 

Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA 

PAGA C/C DANOS MORAIS proposta por JOANA TANIA ANDRÉ SOARES 

DOS SANTOS em desfavor SUELENE MACHADO DA SILVA, alegando que 

fazia uso de aparelho dentário, sendo que no mês de maio de 2018, 

procurou a dentista Requerida para fazer a remoção do aparelho, uma vez 

que o mesmo lhe estava causando fortes dores. Pois bem, no mês citado 

acima, a Requerida fez a retirada do aparelho dentário da Requerente e 

tirou um molde da arcada dentaria para a confecção de uma prótese, que 

segundo a Ré ficaria pronta em uma semana. Aduz ainda, que mesmo 

após várias tentivas não conseguiu efetuar o uso da prótese, contudo, a 

Requerente teve um custo de R$750,00 (setecentos e cinquenta reais) 

mesmo não tendo alcançado o fim esperado. 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. Aliás, no caso é clara a ofensa 

aos direitos do consumidor que se encontra 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 a Requerida 

comprovar os fatos extintivos de sua responsabilidade, o que não fez. No 

presente caso é flagrante a falha na prestação de serviço e violação às 

normas do direito do consumidor. Extrai do conjunto probatório que a 

autora pagou por serviços sem conseguir usufruir dos mesmos. Está 

configurado o enriquecimento sem causa por parte da requerida, pois 

recebeu os valores sem a devida contraprestação dos serviços, o que é 

vedado pelo nosso ordenamento jurídico. Restou comprovado que a 

autora não se beneficiou em nada dos valores despedindos, razão pela 

qual a restituição do valor de R$ 770,00 (setecentos e setenta reais) de 

forma simples é a medida que se impõe No que tange ao pedido de danos 

morais, tenho que, considerando o transtorno sofrido pela parte 

Reclamante, e o caráter punitivo-pedagógico aplicado a 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$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, 

julgo procedente a pretensão contida na inicial para o fim de CONDENAR a 

reclamada a restituir aos reclamante o valor de de R$ R$ 770,00 

(setecentos e setenta reais), 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 CONDENAR a 

reclamada a pagar a cada parte reclamante a título de danos morais, a 

importância de R$ 4.000,00 (quatro 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, e assim 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. CÁCERES, 22 de janeiro 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: 

1003032-34.2019.8.11.0006. REQUERENTE: MARIA CELIA DA SILVA 

BORIM 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 DECLARATÓRIA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C TUTELA DE 

URGÊNCIA c/c AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta 

por MARIA CÉLIA DA SILVA BORIN em desfavor de BANCO BRADESCO 

S.A, alegando que não contratou os serviços da Requerida, entretanto, 

esta inseriu seu nome no cadastro restritivo de crédito por um débito no 

valore de R$ 4.928,69 (quatro mil, novecentos e vinte e oito reais e 

sessenta e nove centavos). 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 assiste razão à 

parte autora. No caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, 

além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos 

termos do artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que 

se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da 
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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 a autora tenha contratado os serviços 

bancários do Requerido, justificando assim, a cobrança do débito e 

legitima negativação em nome do autor. 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 negativação indevida 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$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Ante o exposto, decido: a) Julgar procedente a pretensão 

contida na inicial para o fim de b) CONFIRMAR a liminar proferida nos 

autos; c) DECLARAR a inexistência de débito da parte autora com a parte 

reclamada obejto da presente lide; d) CONDENAR a reclamada a pagar à 

parte reclamante, a título de danos morais, a importância de R$ 6.000,00 

(seis mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e 

juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, 

combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação, 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. CÁCERES, 22 de janeiro de 2020. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000891-76.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO ALEX RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR OAB - MT9353-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (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: 

1000891-76.2018.8.11.0006. REQUERENTE: RODRIGO ALEX RODRIGUES 

REQUERIDO: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS 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 INEXIGIBILIDADE DE 

DÉBITOS C/C DANOS MOARIS proposta por RODRIGO ALEX RODRIGUES 

em desfavor de ITAPEVA IX – FIDC NP. Alega o autor que ao tentar 

realizar compras no crediário, foi informado que seu nome havia sido 

inserido no cadastro restritivo de crédito pelo Requerido por um débito no 

em favor da parte reclamada, entranto, desconhece a origem do débito, 

razão pela qual a inscrição é indevida. No caso, não havendo vício que 

possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, uma vez que as provas dos autos 

são suficientes para a solução da demanda. 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. A preliminar de Inépcia da inicial, não merece ser acatada, haja 

vista que em que pese a autora não ter promovido a regular juntada do 

comprovante de endereço em seu nome, pondero que é uma faculdade do 

próprio demandante promover a demanda no local de seu domicilio ou do 

local onde a requerida mantenha agência e/ou filial, como é o caso, nos 

termos do artigo 4º, inciso I da Lei 9.099/1995, por assim este Juízo é 

igualmente competente para apreciar a presente reclamação. REJEITO a 

preliminar de Ilegitimidade suscitada pela parte reclamada, haja vista, que 

pelo documentos acostuados em sede exordial pela própria parte, esta se 

tornou a verdadeira detentora do débito em questão, arcando não com 

seus bônus como também os ônus, assim sendo, não que há que se dizer 

em incapacidade processual para postular no polo passivo desta ação. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão não 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. Consta da contestação que o contrato em 

questão é oriundo de um débito da parte autora com a Caixa Econômica 

Federal, cujas faturas foram juntadas pelo Requerido, o qual não foi 

impugnado pelo autor. Ressalto que a falta de notificação da cessão não 

elide a dívida não contestada. “Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. DECLARATÓRIA. CESSÃO DE CRÉDITO 

DEMONSTRADA. INSCRIÇÃO EM BANCO DE DADOS. SUCUMBÊNCIA. 

INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA: Ocorrida a cessão de crédito, a notificação 

prevista no art. 290 do CC/2002 não tem por finalidade exonerar o devedor 

do cumprimento da obrigação, mas tão somente evitar que pague a quem 

não mais tem legitimidade para dar quitação. Inexistindo comprovação de 

eventual pagamento à cedente ou à cessionária, não pode o autor alegar a 

falta de notificação para desobrigar-se de dívidas. Constatando a 

existência de débito, a negativação procedida pela ré é lícita porque 

decorre de exercício regular de direito. Apelo provido. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS: Diante do resultado do recurso de apelação, os ônus 

sucumbenciais são devidos pela parte autora, os quais restam 

suspensos, face o benefício a gratuidade judiciária deferido. DERAM 

PROVIMENTO AO APELO DA EMPRESA DEMANDADA E DECLARARAM 

PREJUDICADA A APELAÇÃO DA PARTE AUTORA. (Apelação Cível Nº 

70072071541, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em 09/03/2017)” A ausência da 

notificação apenas determina que o devedor que, antes de ter 

conhecimento da cessão, paga ao credor primitivo, fica desobrigado (art. 

292 CC) e também, pode opor ao cessionário as exceções que lhe 

competirem, bem como as que, no momento em que veio a ter 

conhecimento da cessão, tinha contra o cedente (art. 294 CC), mas, no 

caso dos autos, o débito é incontroverso. Há evidência, portanto, que a 

restrição decorreu de culpa exclusiva do consumidor que não promoveu o 

pagamento das faturas até o vencimento, deste modo, não há o que se 

falar em dano moral em favor do Autor. Havendo demonstração 

inequívoca da culpa exclusiva do consumidor, não há que se falar em 

responsabilidade do fornecedor sobre os danos morais, conforme 

previsão do art. 14, § 3º, II, da Lei nº 8.078/90. Assim, não há falar em 

declaração de inexistência do débito, muito menos em indenização a título 

de danos morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder 
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da parte Reclamada. Ante o exposto: JULGO IMPROCEDENTE a pretensão 

contida na inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 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. CÁCERES, 21 de janeiro de 

2020. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006613-91.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACQUES ANTUNES SOARES OAB - RS75751 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1006613-91.2018.8.11.0006. REQUERENTE: SUELI DO NASCIMENTO 

REQUERIDO: CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA Vistos etc., 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de AÇÃO INDENIZATÓRIA DANOS MORAIS – 

TUTELA URGÊNCIA proposta por SUELI DO NASCIMENTO em desfavor de 

CALCENTER CALÇADOS CENTRO OESTE LTDA, NOME FANTASIA STUDIO 

Z, alegando que no dia 30 de junho de 2015 a RECLAMANTE efetuou uma 

compra, na loja da reclamada, de dois calçados no valor R$ 41,39 

(quarenta e um reais e trinta e nove reais), parcelado em 2 vezes. Afirma 

que as duas parcelas já foram pagas, sendo a primeira no valor de 

R$25,00 (vinte e cinco reais) e a segunda correspondente a R$ 35,22 

(trinta e cinco reais e vinte e dois centavos). Entretanto, no dia do 

pagamento da ultima parcela, a reclamante iria fazer outra compra e pediu 

para que uma das atendentes da loja da reclamada verificasse se havia 

algum débito em aberto. Nesse viés, a atendente a informou que ainda 

havia seis parcelas de aproximadamente R$68,00 (sessenta e oito reais), 

correspondente a um cartão de credito da reclamada a qual a reclamante 

diz não ter se manifestado para fazê-lo, e um seguro a qual a mesma não 

manifestou interesse em fazer e ainda não sabe informar sobre o que é. 

Em Razão do ocorrido, o nome da reclamante encontra-se no SPC. Como 

também a mesma vem sendo cobrada indevidamente pela reclamada pelo 

débito informado acima mencionado, por meio de boletos e mensagens de 

SMS. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável a dilação probatória. Não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo, 

pelo que REJEITO a preliminar de incompetência suscitada pela Requerida. 

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que assisti razão à parte autora. No caso, é certo que o consumidor 

se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do 

Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua 

hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, consideradas 

de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão constitucional 

contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das 

Disposições Transitórias. Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC a 

inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a hipossuficiência 

da parte autora para a facilitação da defesa de seus direitos, vez que as 

empresas têm melhores condições e técnica de produzirem provas a seu 

favor. Logo, a Requerida não demonstrou a legitimidade da cobrança, 

sendo a declaração de inexistência do débito medida que se impõe. Temos 

que a conduta da Reclamada, sem dúvidas, demonstra falta de cautela e 

imprudência no trato com os seus clientes, que não tomou o devido 

cuidado na realização de contratos, evitando que o nome da autora fosse 

inserido no cadastro restritivo de crédito por débito já pago. A autora não 

pode ser prejudicada pela má administração da Requerida, a evidenciar a 

falha na prestação do serviço hipótese que configura ato injusto 

suscetível de reparação por dano moral in re ipsa, ou seja, prejuízo 

verificável pela própria ocorrência do evento e que, por isso, não 

necessita de demonstração específica. Não há olvidar que, como vem 

decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou 

a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral, o que não é o caso dos autos. Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, bem 

como o valor da negativação. Assim, sopesando tais critérios, aliados ao 

valor das negativações, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 500,00 (quinhentos reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Ante o exposto, julgo procedente a pretensão contida na 

inicial para o fim de: a) CONFIRMAR a liminar proferida nos autos; b) 

DECLARAR a inexistência de débito da parte autora com a reclamada, 

objeto da demanda; c) CONDENAR a reclamada a pagar à parte 

reclamante, a título de danos morais, a importância de R$ 500,00 

(quinhentos reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data 

e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, 

combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação; Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto o presente projeto de sentença à juíza togada para 

homologação, na forma do art. 8º, parágrafo único, da Lei Complementar 

nº 270/2007. 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. CÁCERES, 21 de janeiro de 2020. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000593-84.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ARLETE GOMES COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1000593-84.2018.8.11.0006. REQUERENTE: ARLETE GOMES COSTA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA proposta por ARLETE GOMES COSTA em desfavor de 

TELEFONICA BRASIL S.A, alegando que não contratou os serviços da 

Requerida, entretanto, esta inseriu seu nome no cadastro restritivo de 

crédito por dois débitos nos valores de R$ 466,30 (quatrocentos e 

sessenta e seis reais e trinta centavos) e 242,42 (duzentos e quarenta e 

dois reais e quarenta e dois centavos). No caso, não havendo vício que 

possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável a dilação 

probatória. Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas 

das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 
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descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. REJEITO a preliminar suscitada 

pela parte Requerida, tendo em vista, que em mais uma petição totalmente 

genérica, não se atentou ao ID 1498368, onde a parte autora após 

determinação deste juízo, acostou aos autos consulta de balcão do SPC e 

SERASA. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que assisti razão à parte autora. No caso, é certo que 

o consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de 

Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir 

a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, 

consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão 

constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do 

CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a 

hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de seus 

direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. A Requerida não comprovou a 

contratação a justificar a cobrança e consequente restrição. Logo, a 

Requerida não demonstrou a legitimidade da cobrança, sendo a 

declaração de inexistência do débito medida que se impõe. Temos que a 

conduta da Reclamada, sem dúvidas, demonstra falta de cautela e 

imprudência no trato com os seus clientes, que não tomou o devido 

cuidado na realização de contratos, evitando que o nome da autora fosse 

inserido no cadastro restritivo de crédito por débito não realizado. A 

autora não pode ser prejudicada pela má administração da Requerida, a 

evidenciar a falha na prestação do serviço hipótese que configura ato 

injusto suscetível de reparação por dano moral in re ipsa, ou seja, prejuízo 

verificável pela própria ocorrência do evento e que, por isso, não 

necessita de demonstração específica. Não há olvidar que, como vem 

decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou 

a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral, o que não é o caso dos autos. Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, bem 

como o valor da negativação. Assim, sopesando tais critérios, aliados ao 

valor das negativações, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Ante o exposto, julgo procedente a pretensão contida na 

inicial para o fim de: a) DETERMINAR que a reclama efetue a retirada do 

nome da Requerente dos orgão de proteção ao crédito; b) DECLARAR a 

inexistência de débito da parte autora com a reclamada, objeto da 

demanda; c) CONDENAR a reclamada a pagar à parte reclamante, a título 

de danos morais, a importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigida 

monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., 

conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º 

do CTN, contados da citação; Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto o presente 

projeto de sentença à juíza togada para homologação, na forma do art. 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar nº 270/2007. 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. CÁCERES, 21 de janeiro de 2020. 

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007036-51.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO DOS SANTOS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO OAB - MT0022120A 

(ADVOGADO(A))

PABLO PIZZATTO GAMEIRO OAB - MT22323/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1007036-51.2018.8.11.0006. REQUERENTE: ROGERIO DOS SANTOS 

PEREIRA 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 C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER COM 

PEDIDO LIMINAR ajuizada por ROGÉRIO DOS SANTOS PEREIRA, contra o 

MUNICÍPIO DE CÁCERES, na qual pugna pelo pagamento do adicional de 

periculosidade, sob o fundamento de que o autor exerce o cargo de 

guarda municipal, estando exposto diariamente a risco de vida. O 

Requerido apresentou contestação argumentando inexistência de 

previsão legal quanto ao pedido do autor. Em análise aos autos, entendo 

que é caso de procedência do pedido. No tocante ao direito do adicional 

de remuneração às atividades perigosas 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 25/1997, na qual reconhece o direito de 

adicional de periculosidade 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 medidas 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 16 

do Ministério do Trabalho, especificamente em seus anexos 16.1 e 16.2 

anexo 03 na qual define as atividades que fazem jus ao adicional de 

periculosidade, conforme segue: “NR 16 - São consideradas atividades e 

operações perigosas as constantes dos Anexos desta Norma 

Regulamentadora - NR. 16.2 O exercício de trabalho em condições de 

periculosidade assegura ao trabalhador a percepção de adicional de 30% 

(trinta por cento), incidente sobre o salário, sem os acréscimos 

resultantes de gratificações, prêmios ou participação nos lucros da 

empresa. Delimitado que as atividades perigosas são aquelas definidas no 

anexo 03 da NR 16 intitulado “ATIVIDADES E OPERAÇÕES PERIGOSAS 

COM EXPOSIÇÃO A ROUBOS OU OUTRAS ESPÉCIES DE VIOLÊNCIA 

FÍSICA NAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA PESSOAL OU 

PATRIMONIAL”: 1. As atividades ou operações que impliquem em 

exposição dos profissionais de segurança pessoal ou patrimonial a 

roubos ou outras espécies de violência física são consideradas 

perigosas. 2. São considerados profissionais de segurança pessoal ou 

patrimonial os trabalhadores que atendam a uma das seguintes condições: 

a) empregados das empresas prestadoras de serviço nas atividades de 

segurança privada ou que integrem serviço orgânico de segurança 

privada, devidamente registradas e autorizadas pelo Ministério da Justiça, 

conforme lei 7102/1983 e suas alterações posteriores. b) empregados que 

exercem a atividade de segurança patrimonial ou pessoal em instalações 

metroviárias, ferroviárias, portuárias, rodoviárias, aeroportuárias e de 

bens públicos, contratados diretamente pela administração pública direta 

ou indireta. Do laudo pericial acostado no ID 24995671, resta 

caracterizada a periculosidade (30%) pela exposição da parte autora a 

situações de risco a sua integridade fisíca de forma habitual e 

permanente. Desse modo, concluindo o laudo pericial como o ambiente 

laboral perigoso atividades na NR 16 – anexo 03, é de se reconhecer o 
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direito ao pagamento do adicional de periculosidade à parte enquanto 

perdurarem as condições de trabalho nocivas à saúde. 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 

25/1997 para condenar o Município de Cáceres –MT a: pagar o adicional 

de periculosidade de 30% (trinta por cento) sobre o vencimento base do 

servidor desde a data de elaboração do laudo LTCAT 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. CÁCERES, 21 de janeiro de 2020. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007024-37.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO NILTON ROCHA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLO PIZZATTO GAMEIRO OAB - MT22323/O (ADVOGADO(A))

RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO OAB - MT0022120A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1007024-37.2018.8.11.0006. REQUERENTE: MARIO NILTON ROCHA DO 

NASCIMENTO 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 C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER COM 

PEDIDO LIMINAR ajuizada por MARIO NILTON ROCHA DO NASCIMENTO, 

contra o MUNICÍPIO DE CÁCERES, na qual pugna pelo pagamento do 

adicional de periculosidade, sob o fundamento de que o autor exerce o 

cargo de guarda municipal, estando exposto diariamente a risco de vida. O 

Requerido apresentou contestação argumentando inexistência de 

previsão legal quanto ao pedido do autor. Em análise aos autos, entendo 

que é caso de procedência do pedido. No tocante ao direito do adicional 

de remuneração às atividades perigosas 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 25/1997, na qual reconhece o direito de 

adicional de periculosidade 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 medidas 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 16 

do Ministério do Trabalho, especificamente em seus anexos 16.1 e 16.2 

anexo 03 na qual define as atividades que fazem jus ao adicional de 

periculosidade, conforme segue: “NR 16 - São consideradas atividades e 

operações perigosas as constantes dos Anexos desta Norma 

Regulamentadora - NR. 16.2 O exercício de trabalho em condições de 

periculosidade assegura ao trabalhador a percepção de adicional de 30% 

(trinta por cento), incidente sobre o salário, sem os acréscimos 

resultantes de gratificações, prêmios ou participação nos lucros da 

empresa. Delimitado que as atividades perigosas são aquelas definidas no 

anexo 03 da NR 16 intitulado “ATIVIDADES E OPERAÇÕES PERIGOSAS 

COM EXPOSIÇÃO A ROUBOS OU OUTRAS ESPÉCIES DE VIOLÊNCIA 

FÍSICA NAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA PESSOAL OU 

PATRIMONIAL”: 1. As atividades ou operações que impliquem em 

exposição dos profissionais de segurança pessoal ou patrimonial a 

roubos ou outras espécies de violência física são consideradas 

perigosas. 2. São considerados profissionais de segurança pessoal ou 

patrimonial os trabalhadores que atendam a uma das seguintes condições: 

a) empregados das empresas prestadoras de serviço nas atividades de 

segurança privada ou que integrem serviço orgânico de segurança 

privada, devidamente registradas e autorizadas pelo Ministério da Justiça, 

conforme lei 7102/1983 e suas alterações posteriores. b) empregados que 

exercem a atividade de segurança patrimonial ou pessoal em instalações 

metroviárias, ferroviárias, portuárias, rodoviárias, aeroportuárias e de 

bens públicos, contratados diretamente pela administração pública direta 

ou indireta. Do laudo pericial acostado no ID 24995950, resta 

caracterizada a periculosidade (30%) pela exposição da parte autora a 

situações de risco a sua integridade fisíca de forma habitual e 

permanente. Desse modo, concluindo o laudo pericial como o ambiente 

laboral perigoso atividades na NR 16 – anexo 03, é de se reconhecer o 

direito ao pagamento do adicional de periculosidade à parte enquanto 

perdurarem as condições de trabalho nocivas à saúde. 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 
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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 

25/1997 para condenar o Município de Cáceres –MT a: pagar o adicional 

de periculosidade de 30% (trinta por cento) sobre o vencimento base do 

servidor desde a data de elaboração do laudo LTCAT 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. CÁCERES, 21 de janeiro de 2020. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007022-67.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VANDERLEI DA SILVA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLO PIZZATTO GAMEIRO OAB - MT22323/O (ADVOGADO(A))

RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO OAB - MT0022120A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1007022-67.2018.8.11.0006. REQUERENTE: JOSE VANDERLEI DA SILVA 

CAMPOS 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 C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER COM 

PEDIDO LIMINAR ajuizada por JOSÉ VANDERLEI DA SILVA CAMPOS, 

contra o MUNICÍPIO DE CÁCERES, na qual pugna pelo pagamento do 

adicional de periculosidade, sob o fundamento de que o autor exerce o 

cargo de guarda municipal, estando exposto diariamente a risco de vida. O 

Requerido apresentou contestação argumentando inexistencia de 

previsão legal quanto ao pedido do autor. Em análise aos autos, entendo 

que é caso de procedência do pedido. No tocante ao direito do adicional 

de remuneração às atividades perigosas 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 25/1997, na qual reconhece o direito de 

adicional de periculosidade 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 medidas 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 16 

do Ministério do Trabalho, especificamente em seus anexos 16.1 e 16.2 

anexo 03 na qual define as atividades que fazem jus ao adicional de 

periculosidade, conforme segue: “NR 16 - São consideradas atividades e 

operações perigosas as constantes dos Anexos desta Norma 

Regulamentadora - NR. 16.2 O exercício de trabalho em condições de 

periculosidade assegura ao trabalhador a percepção de adicional de 30% 

(trinta por cento), incidente sobre o salário, sem os acréscimos 

resultantes de gratificações, prêmios ou participação nos lucros da 

empresa. Delimitado que as atividades perigosas são aquelas definidas no 

anexo 03 da NR 16 intitulado “ATIVIDADES E OPERAÇÕES PERIGOSAS 

COM EXPOSIÇÃO A ROUBOS OU OUTRAS ESPÉCIES DE VIOLÊNCIA 

FÍSICA NAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA PESSOAL OU 

PATRIMONIAL”: 1. As atividades ou operações que impliquem em 

exposição dos profissionais de segurança pessoal ou patrimonial a 

roubos ou outras espécies de violência física são consideradas 

perigosas. 2. São considerados profissionais de segurança pessoal ou 

patrimonial os trabalhadores que atendam a uma das seguintes condições: 

a) empregados das empresas prestadoras de serviço nas atividades de 

segurança privada ou que integrem serviço orgânico de segurança 

privada, devidamente registradas e autorizadas pelo Ministério da Justiça, 

conforme lei 7102/1983 e suas alterações posteriores. b) empregados que 

exercem a atividade de segurança patrimonial ou pessoal em instalações 

metroviárias, ferroviárias, portuárias, rodoviárias, aeroportuárias e de 

bens públicos, contratados diretamente pela administração pública direta 

ou indireta. Do laudo pericial acostado no ID 24995966, resta 

caracterizada a periculosidade (30%) pela exposição da parte autora a 

situações de risco a sua integridade fisíca de forma habitual e 

permanente. Desse modo, concluindo o laudo pericial como o ambiente 

laboral perigoso atividades na NR 16 – anexo 03, é de se reconhecer o 

direito ao pagamento do adicional de periculosidade à parte enquanto 

perdurarem as condições de trabalho nocivas à saúde. 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. 
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[...]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 

25/1997 para condenar o Município de Cáceres –MT a: pagar o adicional 

de periculosidade de 30% (trinta por cento) sobre o vencimento base do 

servidor desde a data de elaboração do laudo LTCAT 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. CÁCERES, 21 de janeiro 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: 

1007047-80.2018.8.11.0006. REQUERENTE: MARCELO VIANA 

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 C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO LIMINAR 

ajuizada por MARCELO VIANA, contra o MUNICÍPIO DE CÁCERES, na qual 

pugna pelo pagamento do adicional de periculosidade, sob o fundamento 

de que o autor exerce o cargo de guarda municipal, estando exposto 

diariamente a risco de vida. O Requerido apresentou contestação 

argumentando inexistencia de previsão legal quanto ao pedido do autor. 

Em análise aos autos, entendo que é caso de procedência do pedido. No 

tocante ao direito do adicional de remuneração às atividades perigosas 

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 25/1997, na qual reconhece o 

direito de adicional de periculosidade 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 medidas 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 16 do Ministério do Trabalho, especificamente 

em seus anexos 16.1 e 16.2 anexo 03 na qual define as atividades que 

fazem jus ao adicional de periculosidade, conforme segue: “NR 16 - São 

consideradas atividades e operações perigosas as constantes dos 

Anexos desta Norma Regulamentadora - NR. 16.2 O exercício de trabalho 

em condições de periculosidade assegura ao trabalhador a percepção de 

adicional de 30% (trinta por cento), incidente sobre o salário, sem os 

acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participação nos 

lucros da empresa. Delimitado que as atividades perigosas são aquelas 

definidas no anexo 03 da NR 16 intitulado “ATIVIDADES E OPERAÇÕES 

PERIGOSAS COM EXPOSIÇÃO A ROUBOS OU OUTRAS ESPÉCIES DE 

VIOLÊNCIA FÍSICA NAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA 

PESSOAL OU PATRIMONIAL”: 1. As atividades ou operações que 

impliquem em exposição dos profissionais de segurança pessoal ou 

patrimonial a roubos ou outras espécies de violência física são 

consideradas perigosas. 2. São considerados profissionais de segurança 

pessoal ou patrimonial os trabalhadores que atendam a uma das seguintes 

condições: a) empregados das empresas prestadoras de serviço nas 

atividades de segurança privada ou que integrem serviço orgânico de 

segurança privada, devidamente registradas e autorizadas pelo Ministério 

da Justiça, conforme lei 7102/1983 e suas alterações posteriores. b) 

empregados que exercem a atividade de segurança patrimonial ou pessoal 

em instalações metroviárias, ferroviárias, portuárias, rodoviárias, 

aeroportuárias e de bens públicos, contratados diretamente pela 

administração pública direta ou indireta. Do laudo pericial acostado no ID 

24872647, resta caracterizada a periculosidade (30%) pela exposição da 

parte autora a situações de risco a sua integridade fisíca de forma habitual 

e permanente. Desse modo, concluindo o laudo pericial como o ambiente 

laboral perigoso atividades na NR 16 – anexo 03, é de se reconhecer o 

direito ao pagamento do adicional de periculosidade à parte enquanto 

perdurarem as condições de trabalho nocivas à saúde. 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 
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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 

25/1997 para condenar o Município de Cáceres –MT a: pagar o adicional 

de periculosidade de 30% (trinta por cento) sobre o vencimento base do 

servidor desde a data de elaboração do laudo LTCAT 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. CÁCERES, 21 de janeiro 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: 

1007027-89.2018.8.11.0006. REQUERENTE: BENEDITO ANACLETO PIRES 

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 C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO LIMINAR 

ajuizada por BENEDITO ANACLETO PIRES, contra o MUNICÍPIO DE 

CÁCERES, na qual pugna pelo pagamento do adicional de periculosidade, 

sob o fundamento de que o autor exerce o cargo de guarda municipal, 

estando exposto diariamente a risco de vida. O Requerido apresentou 

contestação argumentando inexistencia de previsão legal quanto ao 

pedido do autor. Em análise aos autos, entendo que é caso de 

procedência do pedido. No tocante ao direito do adicional de remuneração 

às atividades perigosas 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 25/1997, na qual reconhece o direito de adicional de 

periculosidade 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 medidas 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 16 

do Ministério do Trabalho, especificamente em seus anexos 16.1 e 16.2 

anexo 03 na qual define as atividades que fazem jus ao adicional de 

periculosidade, conforme segue: “NR 16 - São consideradas atividades e 

operações perigosas as constantes dos Anexos desta Norma 

Regulamentadora - NR. 16.2 O exercício de trabalho em condições de 

periculosidade assegura ao trabalhador a percepção de adicional de 30% 

(trinta por cento), incidente sobre o salário, sem os acréscimos 

resultantes de gratificações, prêmios ou participação nos lucros da 

empresa. Delimitado que as atividades perigosas são aquelas definidas no 

anexo 03 da NR 16 intitulado “ATIVIDADES E OPERAÇÕES PERIGOSAS 

COM EXPOSIÇÃO A ROUBOS OU OUTRAS ESPÉCIES DE VIOLÊNCIA 

FÍSICA NAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA PESSOAL OU 

PATRIMONIAL”: 1. As atividades ou operações que impliquem em 

exposição dos profissionais de segurança pessoal ou patrimonial a 

roubos ou outras espécies de violência física são consideradas 

perigosas. 2. São considerados profissionais de segurança pessoal ou 

patrimonial os trabalhadores que atendam a uma das seguintes condições: 

a) empregados das empresas prestadoras de serviço nas atividades de 

segurança privada ou que integrem serviço orgânico de segurança 

privada, devidamente registradas e autorizadas pelo Ministério da Justiça, 

conforme lei 7102/1983 e suas alterações posteriores. b) empregados que 

exercem a atividade de segurança patrimonial ou pessoal em instalações 

metroviárias, ferroviárias, portuárias, rodoviárias, aeroportuárias e de 

bens públicos, contratados diretamente pela administração pública direta 

ou indireta. Do laudo pericial acostado no ID 24995872, resta 

caracterizada a periculosidade (30%) pela exposição da parte autora a 

situações de risco a sua integridade fisíca de forma habitual e 

permanente. Desse modo, concluindo o laudo pericial como o ambiente 

laboral perigoso atividades na NR 16 – anexo 03, é de se reconhecer o 

direito ao pagamento do adicional de periculosidade à parte enquanto 

perdurarem as condições de trabalho nocivas à saúde. 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 
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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 

25/1997 para condenar o Município de Cáceres –MT a: pagar o adicional 

de periculosidade de 30% (trinta por cento) sobre o vencimento base do 

servidor desde a data de elaboração do laudo LTCAT 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. CÁCERES, 21 de janeiro de 2020. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007028-74.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

IVANILDO SOARES DE ASSUNCAO FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLO PIZZATTO GAMEIRO OAB - MT22323/O (ADVOGADO(A))

RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO OAB - MT0022120A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1007028-74.2018.8.11.0006. REQUERENTE: IVANILDO SOARES DE 

ASSUNCAO FILHO 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 C/C OBRIGAÇÃO DE 

FAZER COM PEDIDO LIMINAR ajuizada por IVANILDO SOARES DE 

ASSUNÇÃO FILHO, contra o MUNICÍPIO DE CÁCERES, na qual pugna pelo 

pagamento do adicional de periculosidade, sob o fundamento de que o 

autor exerce o cargo de guarda municipal, estando exposto diariamente a 

risco de vida. O Requerido apresentou contestação argumentando 

inexistencia de previsão legal quanto ao pedido do autor. Em análise aos 

autos, entendo que é caso de procedência do pedido. No tocante ao 

direito do adicional de remuneração às atividades perigosas 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 25/1997, na qual reconhece o 

direito de adicional de periculosidade 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 medidas 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 16 do Ministério do Trabalho, especificamente 

em seus anexos 16.1 e 16.2 anexo 03 na qual define as atividades que 

fazem jus ao adicional de periculosidade, conforme segue: “NR 16 - São 

consideradas atividades e operações perigosas as constantes dos 

Anexos desta Norma Regulamentadora - NR. 16.2 O exercício de trabalho 

em condições de periculosidade assegura ao trabalhador a percepção de 

adicional de 30% (trinta por cento), incidente sobre o salário, sem os 

acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participação nos 

lucros da empresa. Delimitado que as atividades perigosas são aquelas 

definidas no anexo 03 da NR 16 intitulado “ATIVIDADES E OPERAÇÕES 

PERIGOSAS COM EXPOSIÇÃO A ROUBOS OU OUTRAS ESPÉCIES DE 

VIOLÊNCIA FÍSICA NAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA 

PESSOAL OU PATRIMONIAL”: 1. As atividades ou operações que 

impliquem em exposição dos profissionais de segurança pessoal ou 

patrimonial a roubos ou outras espécies de violência física são 

consideradas perigosas. 2. São considerados profissionais de segurança 

pessoal ou patrimonial os trabalhadores que atendam a uma das seguintes 

condições: a) empregados das empresas prestadoras de serviço nas 

atividades de segurança privada ou que integrem serviço orgânico de 

segurança privada, devidamente registradas e autorizadas pelo Ministério 

da Justiça, conforme lei 7102/1983 e suas alterações posteriores. b) 

empregados que exercem a atividade de segurança patrimonial ou pessoal 

em instalações metroviárias, ferroviárias, portuárias, rodoviárias, 

aeroportuárias e de bens públicos, contratados diretamente pela 

administração pública direta ou indireta. Do laudo pericial acostado no ID 

24995861, resta caracterizada a periculosidade (30%) pela exposição da 

parte autora a situações de risco a sua integridade fisíca de forma habitual 

e permanente. Desse modo, concluindo o laudo pericial como o ambiente 

laboral perigoso atividades na NR 16 – anexo 03, é de se reconhecer o 

direito ao pagamento do adicional de periculosidade à parte enquanto 

perdurarem as condições de trabalho nocivas à saúde. 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 
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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 

25/1997 para condenar o Município de Cáceres –MT a: pagar o adicional 

de periculosidade de 30% (trinta por cento) sobre o vencimento base do 

servidor desde a data de elaboração do laudo LTCAT 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. CÁCERES, 21 de janeiro de 2020. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007031-29.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL BEZERRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLO PIZZATTO GAMEIRO OAB - MT22323/O (ADVOGADO(A))

RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO OAB - MT0022120A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1007031-29.2018.8.11.0006. REQUERENTE: MANOEL BEZERRA DOS 

SANTOS 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 C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER COM 

PEDIDO LIMINAR ajuizada por MANOEL BEZERRA DOS SANTOS, contra o 

MUNICÍPIO DE CÁCERES, na qual pugna pelo pagamento do adicional de 

periculosidade, sob o fundamento de que o autor exerce o cargo de 

guarda municipal, estando exposto diariamente a risco de vida. O 

Requerido apresentou contestação argumentando inexistencia de 

previsão legal quanto ao pedido do autor. Em análise aos autos, entendo 

que é caso de procedência do pedido. No tocante ao direito do adicional 

de remuneração às atividades perigosas 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 25/1997, na qual reconhece o direito de 

adicional de periculosidade 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 medidas 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 16 

do Ministério do Trabalho, especificamente em seus anexos 16.1 e 16.2 

anexo 03 na qual define as atividades que fazem jus ao adicional de 

periculosidade, conforme segue: “NR 16 - São consideradas atividades e 

operações perigosas as constantes dos Anexos desta Norma 

Regulamentadora - NR. 16.2 O exercício de trabalho em condições de 

periculosidade assegura ao trabalhador a percepção de adicional de 30% 

(trinta por cento), incidente sobre o salário, sem os acréscimos 

resultantes de gratificações, prêmios ou participação nos lucros da 

empresa. Delimitado que as atividades perigosas são aquelas definidas no 

anexo 03 da NR 16 intitulado “ATIVIDADES E OPERAÇÕES PERIGOSAS 

COM EXPOSIÇÃO A ROUBOS OU OUTRAS ESPÉCIES DE VIOLÊNCIA 

FÍSICA NAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA PESSOAL OU 

PATRIMONIAL”: 1. As atividades ou operações que impliquem em 

exposição dos profissionais de segurança pessoal ou patrimonial a 

roubos ou outras espécies de violência física são consideradas 

perigosas. 2. São considerados profissionais de segurança pessoal ou 

patrimonial os trabalhadores que atendam a uma das seguintes condições: 

a) empregados das empresas prestadoras de serviço nas atividades de 

segurança privada ou que integrem serviço orgânico de segurança 

privada, devidamente registradas e autorizadas pelo Ministério da Justiça, 

conforme lei 7102/1983 e suas alterações posteriores. b) empregados que 

exercem a atividade de segurança patrimonial ou pessoal em instalações 

metroviárias, ferroviárias, portuárias, rodoviárias, aeroportuárias e de 

bens públicos, contratados diretamente pela administração pública direta 

ou indireta. Do laudo pericial acostado no ID 24995732, resta 

caracterizada a periculosidade (30%) pela exposição da parte autora a 

situações de risco a sua integridade fisíca de forma habitual e 

permanente. Desse modo, concluindo o laudo pericial como o ambiente 

laboral perigoso atividades na NR 16 – anexo 03, é de se reconhecer o 

direito ao pagamento do adicional de periculosidade à parte enquanto 

perdurarem as condições de trabalho nocivas à saúde. 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. 
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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 

25/1997 para condenar o Município de Cáceres –MT a: pagar o adicional 

de periculosidade de 30% (trinta por cento) sobre o vencimento base do 

servidor desde a data de elaboração do laudo LTCAT 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. CÁCERES, 21 de janeiro de 2020. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007059-94.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ODENIR CARVALHO DE ASSUNCAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLO PIZZATTO GAMEIRO OAB - MT22323/O (ADVOGADO(A))

RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO OAB - MT0022120A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1007059-94.2018.8.11.0006. REQUERENTE: ODENIR CARVALHO DE 

ASSUNCAO 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 C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER COM 

PEDIDO LIMINAR ajuizada por ODENIR CARVALHO DE ASSUNÇÃO, contra 

o MUNICÍPIO DE CÁCERES, na qual pugna pelo pagamento do adicional de 

periculosidade, sob o fundamento de que o autor exerce o cargo de 

guarda municipal, estando exposto diariamente a risco de vida. O 

Requerido apresentou contestação argumentando inexistencia de 

previsão legal quanto ao pedido do autor. Em análise aos autos, entendo 

que é caso de procedência do pedido. No tocante ao direito do adicional 

de remuneração às atividades perigosas 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 25/1997, na qual reconhece o direito de 

adicional de periculosidade 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 medidas 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 16 

do Ministério do Trabalho, especificamente em seus anexos 16.1 e 16.2 

anexo 03 na qual define as atividades que fazem jus ao adicional de 

periculosidade, conforme segue: “NR 16 - São consideradas atividades e 

operações perigosas as constantes dos Anexos desta Norma 

Regulamentadora - NR. 16.2 O exercício de trabalho em condições de 

periculosidade assegura ao trabalhador a percepção de adicional de 30% 

(trinta por cento), incidente sobre o salário, sem os acréscimos 

resultantes de gratificações, prêmios ou participação nos lucros da 

empresa. Delimitado que as atividades perigosas são aquelas definidas no 

anexo 03 da NR 16 intitulado “ATIVIDADES E OPERAÇÕES PERIGOSAS 

COM EXPOSIÇÃO A ROUBOS OU OUTRAS ESPÉCIES DE VIOLÊNCIA 

FÍSICA NAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA PESSOAL OU 

PATRIMONIAL”: 1. As atividades ou operações que impliquem em 

exposição dos profissionais de segurança pessoal ou patrimonial a 

roubos ou outras espécies de violência física são consideradas 

perigosas. 2. São considerados profissionais de segurança pessoal ou 

patrimonial os trabalhadores que atendam a uma das seguintes condições: 

a) empregados das empresas prestadoras de serviço nas atividades de 

segurança privada ou que integrem serviço orgânico de segurança 

privada, devidamente registradas e autorizadas pelo Ministério da Justiça, 

conforme lei 7102/1983 e suas alterações posteriores. b) empregados que 

exercem a atividade de segurança patrimonial ou pessoal em instalações 

metroviárias, ferroviárias, portuárias, rodoviárias, aeroportuárias e de 

bens públicos, contratados diretamente pela administração pública direta 

ou indireta. Do laudo pericial acostado no ID 2418774, resta caracterizada 

a periculosidade (30%) pela exposição da parte autora a situações de 

risco a sua integridade fisíca de forma habitual e permanente. Desse 

modo, concluindo o laudo pericial como o ambiente laboral perigoso 

atividades na NR 16 – anexo 03, é de se reconhecer o direito ao 

pagamento do adicional de periculosidade à parte enquanto perdurarem as 

condições de trabalho nocivas à saúde. 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 
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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 

25/1997 para condenar o Município de Cáceres –MT a: pagar o adicional 

de periculosidade de 30% (trinta por cento) sobre o vencimento base do 

servidor desde a data de elaboração do laudo LTCAT 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. CÁCERES, 21 de janeiro de 2020. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007039-06.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON MARCELINO LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO OAB - MT0022120A 

(ADVOGADO(A))

PABLO PIZZATTO GAMEIRO OAB - MT22323/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1007039-06.2018.8.11.0006. REQUERENTE: NILSON MARCELINO LOPES 

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 C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO LIMINAR 

ajuizada por NILSON MARCELINO LOPES, contra o MUNICÍPIO DE 

CÁCERES, na qual pugna pelo pagamento do adicional de periculosidade, 

sob o fundamento de que o autor exerce o cargo de guarda municipal, 

estando exposto diariamente a risco de vida. O Requerido apresentou 

contestação argumentando inexistencia de previsão legal quanto ao 

pedido do autor. Em análise aos autos, entendo que é caso de 

procedência do pedido. No tocante ao direito do adicional de remuneração 

às atividades perigosas 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 25/1997, na qual reconhece o direito de adicional de 

periculosidade 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 medidas 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 16 

do Ministério do Trabalho, especificamente em seus anexos 16.1 e 16.2 

anexo 03 na qual define as atividades que fazem jus ao adicional de 

periculosidade, conforme segue: “NR 16 - São consideradas atividades e 

operações perigosas as constantes dos Anexos desta Norma 

Regulamentadora - NR. 16.2 O exercício de trabalho em condições de 

periculosidade assegura ao trabalhador a percepção de adicional de 30% 

(trinta por cento), incidente sobre o salário, sem os acréscimos 

resultantes de gratificações, prêmios ou participação nos lucros da 

empresa. Delimitado que as atividades perigosas são aquelas definidas no 

anexo 03 da NR 16 intitulado “ATIVIDADES E OPERAÇÕES PERIGOSAS 

COM EXPOSIÇÃO A ROUBOS OU OUTRAS ESPÉCIES DE VIOLÊNCIA 

FÍSICA NAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA PESSOAL OU 

PATRIMONIAL”: 1. As atividades ou operações que impliquem em 

exposição dos profissionais de segurança pessoal ou patrimonial a 

roubos ou outras espécies de violência física são consideradas 

perigosas. 2. São considerados profissionais de segurança pessoal ou 

patrimonial os trabalhadores que atendam a uma das seguintes condições: 

a) empregados das empresas prestadoras de serviço nas atividades de 

segurança privada ou que integrem serviço orgânico de segurança 

privada, devidamente registradas e autorizadas pelo Ministério da Justiça, 

conforme lei 7102/1983 e suas alterações posteriores. b) empregados que 

exercem a atividade de segurança patrimonial ou pessoal em instalações 

metroviárias, ferroviárias, portuárias, rodoviárias, aeroportuárias e de 

bens públicos, contratados diretamente pela administração pública direta 

ou indireta. Do laudo pericial acostado no ID 24995642, resta 

caracterizada a periculosidade (30%) pela exposição da parte autora a 

situações de risco a sua integridade fisíca de forma habitual e 

permanente. Desse modo, concluindo o laudo pericial como o ambiente 

laboral perigoso atividades na NR 16 – anexo 03, é de se reconhecer o 

direito ao pagamento do adicional de periculosidade à parte enquanto 

perdurarem as condições de trabalho nocivas à saúde. 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 

25/1997 para condenar o Município de Cáceres –MT a: pagar o adicional 

de periculosidade de 30% (trinta por cento) sobre o vencimento base do 
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servidor desde a data de elaboração do laudo LTCAT 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. CÁCERES, 21 de janeiro de 2020. Hanae Yamamura de 

Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002108-23.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WELSON BENTO PIMENTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCEL SANTOS MARTINEZ OAB - MS23321 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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: 

1002108-23.2019.8.11.0006. REQUERENTE: WELSON BENTO PIMENTA 

REQUERIDO: CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. Vistos etc., Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C 

RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA proposta por WELSON BENTO PIMENTA 

em desfavor CASAS BAHIA COMERCIAL LTDA, alegando que na data de 

14 de dezembro de 2018, efetuou a compra de uma Lavadora 

Semiautomática Family – 10kg – Branca – Mueller 110V junto ao site da 

Requerida, na forma de pagamento “cartão de crédito” e no valor total de 

R$518,90 (quinhentos e dezoito reais e noventa centavos), parcelado em 

10 x sem juros. Aduz ainda, que alguns dias após a efetivação da compra, 

o produto foi entregue ao Requerente no dia 29 de dezembro de 2018, no 

entanto, decidiu o Requerente por utilizar de seu direito de arrependimento, 

recusando então a máquina lavadora. Todavia, até o presente momento o 

Requerente já efetuou o pagamento da 4ª parcela da compra da máquina 

Lavadora, no entanto, a Requerida CONTINUA A DESCONTAR as parcelas 

mensais na fatura de cartão de crédito do Requerente, mesmo após já ter 

solicitado o cancelamento da compra e ter devolvido o produto. 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. 

Defiro o pedido de retificação do polo passivo pela Requerida CNOVA 

COMERCIO ELETRONICO S/A. A preliminar de Inépcia da inicial, não 

merece ser acatada, haja vista que em que pese os autores não terem 

promovido a regular juntada do comprovante de endereço em seu nome, 

pondero que é uma faculdade do próprio demandante promover a 

demanda no local de seu domicilio ou do local onde a requerida mantenha 

agência e/ou filial, como é o caso, nos termos do artigo 4º, inciso I da Lei 

9.099/1995, por assim este Juízo é igualmente competente para apreciar a 

presente reclamação. Aliás, no caso é clara a ofensa aos direitos do 

consumidor que se encontra 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 ao Requerido comprovar os fatos extintivos 

de sua responsabilidade, o que não fez. No presente caso é flagrante a 

falha na prestação de serviço e violação às normas do direito do 

consumidor. Está configurado o enriquecimento sem causa por parte do 

requerido, pois recebeu os valores sem a devida contraprestação dos 

serviços, o que é vedado pelo nosso ordenamento jurídico. No que tange 

ao pedido de danos morais, tenho que, considerando o transtorno sofrido 

pela parte Reclamante, e o caráter punitivo-pedagógico aplicado aos 

Reclamados, 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$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, 

julgo procedente a pretensão contida na inicial para o fim de: CONFIRMAR 

a liminar proferida nos autos; CONDENAR a reclamada a restituir o 

reclamante o valor de de R$ 207,56 (duzentos e sete reais e cinquenta e 

seis 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; CONDENAR a reclamada a 

pagar a cada parte reclamante a título de danos morais, a importância de 

R$ 4.000,00 (quatro 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, e 

assim 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. CÁCERES, 21 de janeiro de 2020. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006750-73.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO MOTTA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELLEN MENEZES BARRANCO OAB - MT0015667A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELEBRE AGENCIA DE EVENTOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT14559-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA
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1006750-73.2018.8.11.0006. REQUERENTE: RONALDO MOTTA SOUZA 

REQUERIDO: CELEBRE AGENCIA DE EVENTOS LTDA - ME Vistos etc., 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE 

CLÁUSULA ABUSIVA E RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO 

PARCIAL DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, 

proposta por RONALDO MOTTA SOUZA em desfavor de CELEBRE 

AGÊNCIA DE EVENTOS LTDA, Aduz o reclamante que firmou com a 

reclamada, termo aditivo ao contrato de prestação de serviços firmado 

com a Turma de Direito Unemat, contrato 0106/2016, onde a reclamada iria 

prestas os serviços de captação das imagens da aula da saudade, 

colação de grau, baile de formatura, de forma exclusiva. Afirma ainda que 

realizou dois pagamentos, sendo um de R$ 3.808,62 (três mil oitocentos e 

oito reais e sessenta e dois centavos) e o segundo no valor de R$ 

1.763,90 (um mil setecentos e sessenta e três reais e noventa centavos) 

sendo este último, referente aos convites extras. Continua afirmando, ter a 

empresa realizado a cobertura de todos os eventos de formatura, onde os 

fotógrafos e cinegrafistas da reclamada realizaram inúmeras fotos e 

filmagens. No entanto ao ter disponibilizado no portal as fotografias do 

eventos, o reclamante verificou que havia apenas uma pequena 

quantidade das fotografias do baile de gala e da colação de grau, e além 

de ser poucas fotografias a qualidade era péssima. Indagando a 

reclamada, tomou conhecimento que houve extravio do cartão de memória 

da câmera fotográfica, no qual estavam armazenadas as fotos. Assim, em 

virtude na falha da prestação de serviços, o requerente não possui os 

registros com seus familiares e amigos em diversos momentos das 

cerimônias, causando a este prejuízo irreparável, passível de indenização. 

No caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento 

do feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, posto 

que as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável a dilação probatória. Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. Rejeito o pedido de incompetência deste juizado especial cível, 

devido a cláusula de convenção arbitral, existente no contrato entabulado 

entre as parte, entretanto, devemos nos valer da regra estipulado pelo 

CDC nas ações que regulam as relações de consumo, como o da presente 

demanda, assim, vejamos o que dispões o CDC a respeito das clásulas de 

arbitragem, nas relações de consumo: Art. 51, inciso VII, do Código de 

Defesa do Consumidor, in verbis: Art. 51. São nulas de pleno direito, entre 

outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e 

serviços que: (...) VII - determinem a utilização compulsória de arbitragem; 

Assim sendo, superada esta, à preliminar suscitada pelo Reclamado. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que assisti razão à parte autora. No caso, é certo que o consumidor 

se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do 

Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua 

hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, consideradas 

de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão constitucional 

contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das 

Disposições Transitórias. Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC a 

inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a hipossuficiência 

da parte autora para a facilitação da defesa de seus direitos, vez que as 

empresas têm melhores condições e técnica de produzirem provas a seu 

favor. A Requerida em sede de contestação, sustentou que é necessário 

frisar que se reuniu com os formandos interessados, buscando minimizar 

os danos sofridos, oferecendo as fotos, que lhe interessassem, com um 

desconto de 50% no valor unitário. Assim, caso haja qualquer 

condenação a reclamada, seja esta de ressarcimento material, seja por 

danos morais, a condenação será dobrada, uma vez que já sofreu com a 

falta de vendas das imagens que captou. A autora não pode ser 

prejudicada pela má administração da Requerida, a evidenciar a falha na 

prestação do serviço hipótese que configura ato injusto suscetível de 

reparação por dano moral in re ipsa, ou seja, prejuízo verificável pela 

própria ocorrência do evento e que, por isso, não necessita de 

demonstração específica. Não há olvidar que, como vem decidindo nossos 

tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem 

maiores consequências, não são passíveis de indenização por dano 

moral, o que não é o caso dos autos. Assim, no que concerne a fixação 

do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza 

moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência 

determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição 

educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu 

sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor. Assim, sopesando tais 

critérios, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido 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 na inicial para o fim de: 

a) DECLARAR nulidade da cláusula contratual abusiva, bem como a 

declaração da rescisão contratual objeto da lide; b) CONDENAR a 

reclamada a pagar à parte reclamante, a título de danos morais, a 

importância de R$ 4. 000,00 (quatro 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 parte Requerida a restituir à parte 

autora, a atítulo de danos materias o valor de R$ 1.393,13 (um mil 

trezentos e noventa e três reais e treze centavos) valor este que deverá 

ser corrigido pelo INPC desde a propositura da ação (art. 1º, § 2º, Lei n. 

6899/81) e juros de 1% ao mês desde a citação válida; d) CONDENAR 

pagamento de multa no valor de 01 (um) salário mínimo pelo 

descumprimento contratual, conforme Cláusula Sétima do Contrato de 

Prestação de Serviços nº 0106/2016 Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto o 

presente projeto de sentença à juíza togada para homologação, na forma 

do art. 8º, parágrafo único, da Lei Complementar nº 270/2007. 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. CÁCERES, 22 de janeiro de 

2020. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007018-30.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO ALMEIDA PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLO PIZZATTO GAMEIRO OAB - MT22323/O (ADVOGADO(A))

RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO OAB - MT0022120A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1007018-30.2018.8.11.0006. REQUERENTE: JOSE ANTONIO ALMEIDA 

PAULA 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 C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER COM 

PEDIDO LIMINAR ajuizada por JOSÉ ANTONIO ALMEIDA PAULA, contra o 

MUNICÍPIO DE CÁCERES, na qual pugna pelo pagamento do adicional de 

periculosidade, sob o fundamento de que o autor exerce o cargo de 

guarda municipal, estando exposto diariamente a risco de vida. O 

Requerido apresentou contestação argumentando inexistencia de 

previsão legal quanto ao pedido do autor. Em análise aos autos, entendo 

que é caso de procedência do pedido. No tocante ao direito do adicional 

de remuneração às atividades perigosas 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 25/1997, na qual reconhece o direito de 

adicional de periculosidade 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 medidas que conservem o 
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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 16 

do Ministério do Trabalho, especificamente em seus anexos 16.1 e 16.2 

anexo 03 na qual define as atividades que fazem jus ao adicional de 

periculosidade, conforme segue: “NR 16 - São consideradas atividades e 

operações perigosas as constantes dos Anexos desta Norma 

Regulamentadora - NR. 16.2 O exercício de trabalho em condições de 

periculosidade assegura ao trabalhador a percepção de adicional de 30% 

(trinta por cento), incidente sobre o salário, sem os acréscimos 

resultantes de gratificações, prêmios ou participação nos lucros da 

empresa. Delimitado que as atividades perigosas são aquelas definidas no 

anexo 03 da NR 16 intitulado “ATIVIDADES E OPERAÇÕES PERIGOSAS 

COM EXPOSIÇÃO A ROUBOS OU OUTRAS ESPÉCIES DE VIOLÊNCIA 

FÍSICA NAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA PESSOAL OU 

PATRIMONIAL”: 1. As atividades ou operações que impliquem em 

exposição dos profissionais de segurança pessoal ou patrimonial a 

roubos ou outras espécies de violência física são consideradas 

perigosas. 2. São considerados profissionais de segurança pessoal ou 

patrimonial os trabalhadores que atendam a uma das seguintes condições: 

a) empregados das empresas prestadoras de serviço nas atividades de 

segurança privada ou que integrem serviço orgânico de segurança 

privada, devidamente registradas e autorizadas pelo Ministério da Justiça, 

conforme lei 7102/1983 e suas alterações posteriores. b) empregados que 

exercem a atividade de segurança patrimonial ou pessoal em instalações 

metroviárias, ferroviárias, portuárias, rodoviárias, aeroportuárias e de 

bens públicos, contratados diretamente pela administração pública direta 

ou indireta. Do laudo pericial acostado no ID 24996062, resta 

caracterizada a periculosidade (30%) pela exposição da parte autora a 

situações de risco a sua integridade fisíca de forma habitual e 

permanente. Desse modo, concluindo o laudo pericial como o ambiente 

laboral perigoso atividades na NR 16 – anexo 03, é de se reconhecer o 

direito ao pagamento do adicional de periculosidade à parte enquanto 

perdurarem as condições de trabalho nocivas à saúde. 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 

25/1997 para condenar o Município de Cáceres –MT a: pagar o adicional 

de periculosidade de 30% (trinta por cento) sobre o vencimento base do 

servidor desde a data de elaboração do laudo LTCAT 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. CÁCERES, 22 de janeiro de 2020. Hanae Yamamura de 

Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010623-74.2009.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLARICE DE SOUZA MORAES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDINEY SANTOS PEDROSO SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8010623-74.2009.8.11.0006. EXEQUENTE: CLARICE DE SOUZA MORAES 

EXECUTADO: CLAUDINEY SANTOS PEDROSO SILVA Vistos. A 

exequente, devidamente intimada para manifestar nos autos, indicando 

endereço atualizado do Executado e requerer o que de direito, quedou-se 

inerte. Ante o exposto, nos termos do art. 485, inc. II, do Código de 

Processo Civil, julgo extinto o processo, determinando o arquivamento 

após o trânsito em julgado. 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. CÁCERES, 22 de janeiro de 2020. Hanae Yamamura de 

Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006921-93.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DEMETRIO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo 1006921-93.2019.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E TUTELA ANTECIPADA 
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proposta por DEMETRIO DE SOUZA em desfavor de ZURICH MINAS 

BRASIL SEGUROS S/A, alegando, em suma, que o Requerido realizou 

descontos em sua conta bancária de serviços não contratados. 

Concedido os efeitos da tutela antecipada determinando a suspenção dos 

descontos pelo requerido sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 

limitado ao valor de R$ 15.000,00 (quinze mil Reais). 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. 

Postergo a apreciação do pedido de concessão da Justiça Gratuita, nos 

termos do art.54, paragrafo único. Passo à análise do mérito. Em análise 

aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

razão à parte autora. Ab initio, destaco que a presente lide deve ser 

solucionada à luz do Código de Defesa do Consumidor, cujas normas são 

de ordem pública e de interesse e função social, de natureza cogente, 

como disposto no artigo 1º da legislação consumerista, que reconhece no 

consumidor a parte mais fraca na relação de consumo, afastando, assim, 

a igualdade formal das partes, tal como capitulada no Código Civil e outras 

leis, para acolher a vulnerabilidade do consumidor. Friso, ainda, que a 

responsabilidade da ré é de natureza objetiva, nos termos do artigo 14 do 

Código de Defesa do Consumidor, ou seja, tratando de responsabilidade 

objetiva, basta ao consumidor demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo de 

causalidade. Em sua contestação, o Requerido aduz que a parte autora 

não comprovou que não contratou o serviço de seguro, sustenta pela 

inexistência de danos morais e pugna pela improcedência da demanda. 

Ocorre que no caso em apreço o ônus da prova incumbia ao fornecedor 

que, em eventual contratação, teria em seu poder o referido contrato. 

Todavia, o demandado não trouxe aos autos provas da contratação. 

Sendo assim, restou demonstrado a falha na prestação de serviço pelo 

demandado, sendo a procedência do pedido exordial medida que se 

impõe. Constatada, então, a responsabilidade da ré passo à análise dos 

danos reclamados e sua quantificação correlata. Quanto aos danos 

morais, embora a cobrança indevida de valores, por si só, não implica 

ocorrência de dano moral indenizável, tenho que os descontos indevidos 

no benefício previdenciário percebido pela autora comprovam o ato ilícito, 

de modo que ficou privada de parte do valor utilizado para o custeio das 

suas necessidades básicas e verba de caráter alimentar. Logo, no caso 

concreto, a situação a qual foi submetida a autora transbordou em muito a 

esfera dos dissabores inerentes à vida em sociedade, razão pela qual é 

devida a reparação pelos danos imateriais suportados. Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. POSTO ISTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO 

julgar PROCEDENTE os pedidos da exordial, nos termos do art. 487, I, do 

CPC, para: a) Confirmar a liminar concedida; b) CONDENAR o Requerido ao 

pagamento a título de danos morais à parte Autora no valor de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), com fulcro nos artigos no art. 5.º, V da CF/88 c/c art. 14 

da Lei n.º 8.078/90, incidindo-se correção monetária e juros a partir da 

data do arbitramento, forte na Súmula 362 do STJ; c) CONDENAR o 

Requerido a RESTITUIR, em dobro, o valor descontado indevidamente da 

conta do autor, no montante total de R$ 39,80 (trinta e nove Reais e oitenta 

centavos), o qual deverá ser corrigido pelo INPC desde a propositura da 

ação (art. 1º, § 2º, Lei n. 6899/81) e juros de 1% ao mês desde a citação 

válida. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 

55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, e em nada sendo requerido 

pelas partes, ao arquivo, com as devidas baixas. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Hanae 

Yamamura de Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007338-46.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA AMORIM SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS OAB - MT8014-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO MARQUES DOMINGUES OAB - SP0175513A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1007338-46.2019.8.11.0006 VISTOS ETC. Dispensado o 

relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. Decido. 

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS 

ajuizada por MARIA DE FATIMA AMORIM SILVA em face de VIA VAREJO 

S/A, alegando que adquiriu da Requerida uma TV 32”LED FHD 32LB5600 

DTV/USB, da marca LG, no valor total R$ 899,00 (oitocentos e noventa e 

nove reais). Decorrido o prazo convencionado para entrega, a partea 

autor não recebeu o produto, tampouco foi restituído pelo valor pago. Não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. 

Passo ao julgamento do mérito. 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 Requerida sustenta em sua defesa 

ausência de danos morais. Quanto à entrega do produto, aduz que não 

sabe se esta foi realizada ou não. Portanto, a requerida não comprovou 

que tenha realizado a entrega, ônus que lhe incumbia. A responsabilidade 

da Requerida é objetiva, devendo responder pelos danos causados 

independente de culpa, nos termos do artigo 14 do CDC. Merece prosperar 

o pedido de danos morais formulado pela Reclamante. Reputa-se assim 

existente a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando 

inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Se de um lado o 

Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a 

obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da 

indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. POSTO ISTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO 

julgar PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da exordial, nos termos 
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do art. 487, I, CPC, para: a) CONDENAR a empresa-reclamada a pagar a 

título de danos morais a Autor o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com 

fulcro nos artigos no art. 5.º, V da CF/88 c/c art. 14 da Lei n.º 8.078/90, 

acrescidos de juros, pelo INPC, desde a citação (arts. 405 e 406 do Código 

Civil), e correção monetária a partir deste decisum (Súmula 362 do STJ); b) 

CONDENAR Requerida a paga a quantia de R$ 899,00 (oitocentos e 

noventa e nove Reais), valor este que deverá ser corrigido pelo INPC 

desde a propositura da ação (art. 1º, § 2º, Lei n. 6.899/81) e juros de 1% 

ao mês desde a citação válida; Sem custas e honorários advocatícios 

nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Submeto o 

presente projeto de sentença à juíza togada para homologação, na forma 

do art. 40, da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único, da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se 

os autos, com as baixas e cautelas de estilo. 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: 1001028-24.2019.8.11.0006

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)

PEDRO BIAL PAES CARDOSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA EGUES DE MACEDO OAB - MT0012657A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1001028-24.2019.8.11.0006. REQUERENTE: FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA 

REQUERIDO: PEDRO BIAL PAES CARDOSO, DANIEL EGUES DE MACEDO, 

CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES MACEDO LTDA - ME, 

ROMILDA EGUES DE MACEDO Vistos etc. Autorizada pelo disposto no art. 

38 da Lei nº 9.099/95, deixo de apresentar o relatório referente a presente 

demanda judicial. Fundamento. Decido. PRELIMINAR: ILEGITIMIDADE 

PASSIVA DAS RECLAMADAS – DANIEL EGUES DE MACEDO; ROMILDA 

EGUES DE MACEDO E CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES 

MACEDO LTDA: Acolho as preliminares de ilegitimidade passiva dos 

sócios da empresa – Daniel e Romilda, pois o cheque foi endossado pelo 

Centro de Formação de Condutores Macedo LTDA e, mesmo sendo 

sócios, neste momento não estão presentes os pré-requisitos para a 

desconsideração da personalidade jurídica. Devendo o Centro de 

Formação de Condutores Macedo Ltda, responder solidariamente, com o 

Sr. Pedro Bial, pelo pagamento do cheque uma vez que consta o endosso 

desta empresa que não apresentou contestação. MÉRITO: Almeja a parte 

reclamante o recebimento da importância de R$ 2.414,56 (dois mil 

quatrocentos e quatorze reais e cinqüenta e seis centavos), referente a 

cheques não pagos. Pois bem. No que tange aos valores devidos, resta 

incontroverso, nos autos, o inadimplemento da parte reclamada Pedro Bial 

Paes Cardoso, uma vez que admitiu a dívida na contestação 

(Id.18901521). E também da requerida Centro de Formação de Condutores 

Macedo LTDA, uma vez que é endossante da cártula e não apresentou 

contestação, razão pela qual declaro a sua revelia. E, de outro turno, não 

havendo prova desconstitutiva do direito da parte reclamante, mister se 

faz a procedência do pedido inicial. O cheque é ordem de pagamento à 

vista e não desgarra de seus alicerces: autonomia, literalidade e 

abstração. Por isso, as obrigações decorrentes do cheque subsistem 

independentemente da causa originária. No caso concreto em que, em 

virtude da aplicação dos princípios da autonomia e da abstração, as 

exceções pessoais da emitente são inoponíveis ao terceiro de boa-fé que 

se encontre de posse da cártula. Assim, como não restou demonstrada a 

existência de conluio entre endossante e endossatário, não há falar em 

ilicitude na transmissão do título. Por outro lado o reclamado não trouxe 

aos autos nenhuma prova de suas alegações de que está sendo 

demandado pelos mesmos cheques, pelo endossante. Diante do exposto, 

com fulcro no art. 487, inciso I do CPC, julgo procedente o pedido 

inaugural, para condenar, solidariamente, as partes reclamadas - Centro 

de Formação de Condutores Macedo LTDA e Pedro Bial, a pagarem, a 

parte reclamante, o valor de R$ 2.414,56 (dois mil quatrocentos e quatorze 

reais e cinqüenta e seis centavos), acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária (INPC), a partir da 

data de ingresso da ação, uma vez que já ingressou com planilha 

atualizada de cálculos. Declaro a ilegitimidade passiva dos réus DANIEL 

EGUES DE MACEDO e ROMILDA EGUES DE MACEDO. Deixo de condenar 

as partes no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei 

Federal nº 9.099/95). Registro automático da sentença com sua 

publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, 

da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P.I.C. 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: 1005553-49.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANE GOMES DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1005553-49.2019.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE LIMINAR proposta por GEOVANE 

GOMES DE LIMA em desfavor de BANCO BRADESCO, alegando que não 

contratou os serviços do Requerido, entretanto, este inseriu seu nome no 

cadastro restritivo de crédito. 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. 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 ao Requerido 

comprovar a legitimidade da cobrança e consequente restrição. O 

Requerido, em sua contestação, sustenta a existência contratual e pugna 

pela excludente de responsabilidade no caso de eventual fraude. Ocorre 

que o demandado não comprovou que a parte autora tenha contratado 

seus serviços. Ademais, a responsabilidade do fornecedor de serviço é 

objetiva, respondendo pelos eventuais danos causados ao consumidor, 

independente de culpa (art. 14 do CDC). Assim, não demonstrada a 

legitimidade da cobrança, a declaração da inexistência do débito é medida 

que se impõe. Por fim, não há que se falar em indenização por danos 

morais diante da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 
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ressalvado o direito ao cancelamento.” É certo que a parte autora possui 

outra negativação preexistente, conforme extrato apresentado pelo 

mesmo, as quais não demonstrou ser indevida. Ante o exposto, julgo 

parcialmente procedente a pretensão contida na inicial para o fim de 

tão-somente declarar a inexistência de débito da parte autora com a parte 

ré referente a dívida em litígio. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005556-04.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON DA COSTA LEMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1005556-04.2019.8.11.0006 Vistos, etc. Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURIDICO C/C INEXIGIBILIDADE DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por ADILSON 

DA COSTA LEMES em desfavor de TELEFONICA BRASIL S/A, alegando, 

em síntese, que não contratou os serviços da Requerida, entretanto, esta 

inseriu seu nome no cadastro restritivo de crédito. Postergo a apreciação 

do pedido de concessão da Justiça Gratuita, nos termos do art.54, 

paragrafo único. 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, 

não prospera, haja vista que em que pese a autora não ter promovido a 

regular juntada do comprovante de endereço em seu nome, pondero que é 

uma faculdade do próprio demandante promover a demanda no local de 

seu domicilio ou do local onde a requerida mantenha agência e/ou filial, 

como é o caso, nos termos do artigo 4º, inciso I da Lei 9.099/1995, por 

assim este Juízo é igualmente competente para apreciar a presente 

reclamação. A parte autora requereu a produção de prova grafotécnica, a 

qual, inicialmente é incompatível com o rito dos juizados especiais. 

Entretanto, admite-se prova técnica informal (art. 35 da Lei 9.099/95 e 

enunciado 12 do FONAJE). No presente caso, as assinaturas 

apresentadas para abertura do contrato é compatível com as demais 

acostadas nos documentos que instruem a inicial. Inclusive, o documento 

apresentado para a contratação é o mesmo anexado aos autos pelo autor. 

Ademais, não há notícias nos autos que a autor tenha perdido os 

documentos ou sido furtado, afastando os indícios de fraude, razão pela 

qual, indefiro o pedido e passo ao julgamento antecipado do feito. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que não assiste razão à parte autora. No caso, é certo que o 

consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de 

Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir 

a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, 

consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão 

constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do 

CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a 

hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de seus 

direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Neste contexto, cabe à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. O Requerido afirma que o autor contratou seus serviços 

e trouxe aos autos contrato de adesão, cuja assinatura é compatível com 

a assinatura da parte autora nos documentos que instruem a inicial. Dessa 

feita, o conjunto probatório autoriza a conclusão de que houve relação 

negocial firmada entre as partes e que o cadastramento do nome da 

autora junto aos órgãos de proteção ao crédito se deu em razão de 

efetiva inadimplência. Assim, não há falar em declaração de inexistência 

do débito, muito menos em indenização a título de danos morais, pois não 

comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte Reclamada. Por 

outro lado, dispõe o Art. 77 do CPC que são deveres das partes, de seus 

procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do 

processo expor os fatos em juízo conforme a verdade; não formular 

pretensão quando cientes de que são destituídas de fundamento, dentre 

outros. Considera-se litigante de má-fé aquele que deduz pretensão ou 

defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; altera a 

verdade dos fatos; usa do processo para obter fim ilegal; opõe resistência 

injustificada ao andamento do processo; procede de modo temerário; 

provoca incidente manifestamente infundado. Pois bem, percebe-se 

claramente da exordial que o reclamado não cumpriu seu dever de 

lealdade e boa-fé no processo, haja vista que altera a verdade dos fatos, 

vez que o requerido faz prova da contratação, aportando aos autos o 

contrato entabulado entre as partes. Da mesma forma, o Art. 79 do CPC 

diz: “Responde por perdas e danos aquele que litigar de má-fé como autor, 

réu ou interveniente”, sendo por via de consequência aplicada a 

penalidade do Art. 81 do mesmo códex. Ante o exposto: Revogo a liminar 

concedida; JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Acolho o 

pedido contraposto, condenando a parte autora a pagar à Requerida o 

valor de R$ 644,35 (seiscentos e quarenta e quatro Reais e trinta e cinco 

centavos). Condeno a parte Reclamante a pena de litigância de má-fé no 

valor equivalente a 1% do valor da causa a ser revertido em favor da 

parte Reclamada, na forma do artigo 81, do Código de Processo Civil. 

Outrossim, em decorrência da má-fé, condeno - na forma do artigo 55 da 

Lei n. 9.099/95 - a Reclamante ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.000,00, levando-se em conta os critérios do 

art. 85, §8º do CPC. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005562-11.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RONILSON FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1005562-11.2019.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURIDICO C/C INEXIGIBILIDADE DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por RONILSON 

FERREIRA DA SILVA em desfavor de TELEFONICA BRASIL S/A, alegando, 

em síntese, que não contratou os serviços da Requerida, entretanto, esta 

inseriu seu nome no cadastro restritivo de crédito. Postergo a apreciação 

do pedido de concessão da Justiça Gratuita, nos termos do art.54, 

paragrafo único. 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070224/3/2020 Página 127 de 758



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, 

não prospera, haja vista que em que pese a autora não ter promovido a 

regular juntada do comprovante de endereço em seu nome, pondero que é 

uma faculdade do próprio demandante promover a demanda no local de 

seu domicilio ou do local onde a requerida mantenha agência e/ou filial, 

como é o caso, nos termos do artigo 4º, inciso I da Lei 9.099/1995, por 

assim este Juízo é igualmente competente para apreciar a presente 

reclamação. A parte autora requereu a produção de prova grafotécnica, a 

qual, inicialmente é incompatível com o rito dos juizados especiais. 

Entretanto, admite-se prova técnica informal (art. 35 da Lei 9.099/95 e 

enunciado 12 do FONAJE). No presente caso, as assinaturas 

apresentadas para abertura do contrato é compatível com as demais 

acostadas nos documentos que instruem a inicial. Inclusive, o documento 

apresentado para a contratação é o mesmo anexado aos autos pelo autor. 

Ademais, não há notícias nos autos que a autor tenha perdido os 

documentos ou sido furtado, afastando os indícios de fraude, razão pela 

qual, indefiro o pedido e passo ao julgamento antecipado do feito. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que não assiste razão à parte autora. No caso, é certo que o 

consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de 

Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir 

a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, 

consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão 

constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do 

CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a 

hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de seus 

direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Neste contexto, cabe à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. O Requerido afirma que o autor contratou seus serviços 

e trouxe aos autos contrato de adesão, cuja assinatura é compatível com 

a assinatura da parte autora nos documentos que instruem a inicial. Dessa 

feita, o conjunto probatório autoriza a conclusão de que houve relação 

negocial firmada entre as partes e que o cadastramento do nome da 

autora junto aos órgãos de proteção ao crédito se deu em razão de 

efetiva inadimplência. Assim, não há falar em declaração de inexistência 

do débito, muito menos em indenização a título de danos morais, pois não 

comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte Reclamada. Por 

outro lado, dispõe o Art. 77 do CPC que são deveres das partes, de seus 

procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do 

processo expor os fatos em juízo conforme a verdade; não formular 

pretensão quando cientes de que são destituídas de fundamento, dentre 

outros. Considera-se litigante de má-fé aquele que deduz pretensão ou 

defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; altera a 

verdade dos fatos; usa do processo para obter fim ilegal; opõe resistência 

injustificada ao andamento do processo; procede de modo temerário; 

provoca incidente manifestamente infundado. Pois bem, percebe-se 

claramente da exordial que o reclamado não cumpriu seu dever de 

lealdade e boa-fé no processo, haja vista que altera a verdade dos fatos, 

vez que o requerido faz prova da contratação, aportando aos autos o 

contrato entabulado entre as partes. Da mesma forma, o Art. 79 do CPC 

diz: “Responde por perdas e danos aquele que litigar de má-fé como autor, 

réu ou interveniente”, sendo por via de consequência aplicada a 

penalidade do Art. 81 do mesmo códex. Ante o exposto: Revogo a liminar 

concedida; JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Acolho o 

pedido contraposto, condenando a parte autora a pagar à Requerida o 

valor de R$ 174,30 (cento e setenta e quatro Reais e trinta centavos). 

Condeno a parte Reclamante a pena de litigância de má-fé no valor 

equivalente a 1% do valor da causa a ser revertido em favor da parte 

Reclamada, na forma do artigo 81, do Código de Processo Civil. Outrossim, 

em decorrência da má-fé, condeno - na forma do artigo 55 da Lei n. 

9.099/95 - a Reclamante ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.000,00, levando-se em conta os critérios do 

art. 85, §8º do CPC. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005560-41.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROMILDA RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1005560-41.2019.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS proposta por ROMILDA RODRIGUES DA SILVA em 

desfavor de TELEFONICA BRASIL S/A, alegando, em síntese, que não 

contratou os serviços da Requerida, entretanto, esta inseriu seu nome no 

cadastro restritivo de crédito. 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, 

não prospera, haja vista que em que pese a autora não ter promovido a 

regular juntada do comprovante de endereço em seu nome, pondero que é 

uma faculdade do próprio demandante promover a demanda no local de 

seu domicilio ou do local onde a requerida mantenha agência e/ou filial, 

como é o caso, nos termos do artigo 4º, inciso I da Lei 9.099/1995, por 

assim este Juízo é igualmente competente para apreciar a presente 

reclamação. As partes requereram a produção de prova grafotécnica, a 

qual, inicialmente é incompatível com o rito dos juizados especiais. 

Entretanto, admite-se prova técnica informal (art. 35 da Lei 9.099/95 e 

enunciado 12 do FONAJE). No presente caso, as provas produzidas são 

suficientes para o deslinde da demanda. Passo ao julgamento do mérito. 

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão 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. A Requerida sustenta que a contratação 

foi realizada juntando aos autos o referido documento. Entretanto, observo 

que o documento de identificação apresentado à Requerida para 

efetivação do contrato é divergente daquele acostado à inicial. Observo 

que flagrantemente a foto de um e outro documento não se trata da 

mesma pessoa, assim como o número do termo do documento de origem 

também difere entre os documentos. Portanto, evidente que a parte autora 

foi vítima de fraude. Destaco, que a responsabilidade da ré é de natureza 

objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, ou 

seja, tratando de responsabilidade objetiva, basta ao consumidor 

demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade. Tenho que a 

conduta da Reclamada, sem dúvidas, demonstra falta de cautela e 

imprudência no trato com os seus clientes, que não tomou o devido 

cuidado na realização de contratos, evitando a utilização indevida de 

documentos de terceiro na contratação. O autor não pode ser prejudicado 

pela má administração da Requerida, a evidenciar a falha na prestação do 

serviço hipótese que configura ato injusto suscetível de reparação por 
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dano moral in re ipsa, ou seja, prejuízo verificável pela própria ocorrência 

do evento e que, por isso, não necessita de demonstração específica. No 

caso, se incumbiu o autor de demonstrar os requisitos necessários ao 

comprovar o ato ilícito, consubstanciado na cobrança indevida, o dano 

moral e nexo causal. Assim, não comprovada a legitimidade da cobrança, 

a declaração da inexistência do débito é medida que se impõe. Por fim, não 

há olvidar que, como vem decidindo nossos tribunais, o mero 

aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores 

consequências, não são passíveis de indenização por dano moral. No 

entanto, em se tratando de contratação fraudulenta em nome do autor, 

indubitável que há violação a bem jurídico passível de indenização, 

prescindindo a efetiva comprovação da materialização do dano. 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 a justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Ante o exposto, julgo procedente a pretensão contida na 

inicial para o fim de DECLARAR a inexistência de débito da parte autora 

com a parte ré referente a dívida em litígio, e CONDENAR a empresa ré ao 

pagamento à parte autora da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

com juros de mora de 1% a.m., a partir do evento danoso e correção 

monetária a partir desta data (súmula 362 do STJ), e assim 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, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005251-20.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA DE ASSIS CINTRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITA IVONE ADORNO OAB - MT0006391A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1005251-20.2019.8.11.0006 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 

ALESSANDRA DE ASSIS CINTRA, técnica em enfermagem, contra o 

MUNICÍPIO DE CÁCERES, na qual pugna pelo pagamento do adicional de 

insalubridade, sob o fundamento de que a autora exerce a função de 

técnica de enfermagem, 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 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 

21188740, 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 
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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 da 

servidora desde 23.10.2015 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. 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: 1005399-31.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VERUSCA MESSIAS PINHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITA IVONE ADORNO OAB - MT0006391A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1005399-31.2019.8.11.0006 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 

VERUSCA MESSIAS PINHA, técnica em enfermagem, contra o MUNICÍPIO 

DE CÁCERES, na qual pugna pelo pagamento do adicional de 

insalubridade, sob o fundamento de que a autora exerce a função de 

técnica de enfermagem, 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 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 

21188740, 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 
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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 da 

servidora desde 23.10.2015 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. Grace Alves da Silva Juíza Leiga 

Vistos, em correição. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005378-55.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AGUINALDO ANTONIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1005378-55.2019.8.11.0006 Vistos, etc. Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURIDICO C/C INEXIGILIDADE DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por 

AGUINALDO ANTONIO DA SILVA em desfavor de TELEFONICA BRASIL 

S/A, alegando, em síntese, que não contratou os serviços da Requerida, 

entretanto, esta inseriu seu nome no cadastro restritivo de crédito. 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, não merece ser acatada, haja 

vista que em que pese a autora não ter promovido a regular juntada do 

comprovante de endereço em seu nome, pondero que é uma faculdade do 

próprio demandante promover a demanda no local de seu domicilio ou do 

local onde a requerida mantenha agência e/ou filial, como é o caso, nos 

termos do artigo 4º, inciso I da Lei 9.099/1995, por assim este Juízo é 

igualmente competente para apreciar a presente reclamação. O Requerido 

arguiu falta de interesse de agir da Reclamante. O interesse processual 

deve ser aferido pela conjugação do binômio “necessidade x utilidade”, ou 

seja, necessidade na provocação da jurisdição para obtenção do bem da 

vida, a qual se inviabilizou pela via extrajudicial; e, utilidade do provimento 

judicial postulado para satisfação do interesse posto em juízo. O referido 

binômio socorre a Reclamante nos presentes autos, verifica-se que sua 

irresignação consubstancia-se na contestação do débito. Ademais, 

desnecessário o prévio requerimento administrativo para ajuizamento da 

ação judicial, pois a exigência do mesmo configura ilegal restrição ao 

princípio da Inafastabilidade da Prestação Jurisdicional, prevista no artigo 

5º, XXXV da CF, razão pela qual rejeito a preliminar arguida. Rejeito o 

pedido da Requerida de juntada original do comprovante de negativação, 

uma vez que o documento juntado é hábil a comprovar a negativação pela 

Requerida. Ademais, O extrato juntado com a inicial, apesar de não se 

tratar do extrato unificado extraído do balcão dos órgãos de proteção, 

possui todos os dados de identificação e de validação de acesso, não 

possuindo aparência de fraude ou adulteração, de modo que serve como 

meio de prova A requerida suscitou incompetência dos Juizados 

Especiais, pois, são incompetentes para processar e julgar conflitos 

envolvendo matéria probatória complexa. Entretanto, admite-se prova 

técnica informal (art. 35 da Lei 9.099/95 e enunciado 12 do FONAJE). No 

presente caso, o conjunto probatório produzido autoriza julgar o mérito da 

demanda, sem a necessidade prova pericial razão pela qual REJEITO a 

preliminar. Passo ao julgamento do mérito. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão 

à parte autora. No caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, 

além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos 

termos do artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que 

se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da 

defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e 

técnica de produzirem provas a seu favor. Neste contexto, cabe à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. Em sua contestação, a Requerida sustenta que a 

negativação é legítima ante a contratação realizada pela autora. A 

Requerida apresentou áudio no qual a parte autora fornece dados 

pessoais e confirma a contratação do plano controle, afastando indícios 

de fraude na contratação. Em que pese as alegações da parte autora em 

sua impugnação, seus argumentos não são passíveis de desconstituir a 

prova apresentada pelo Requerido. Dessa feita, o conjunto probatório 

autoriza a conclusão de que houve relação negocial firmada entre as 

partes e que a inscrição é devida. Assim, não há falar em declaração de 

inexistência do débito, muito menos em indenização a título de danos 

morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte 

Reclamada. Por outro lado, dispõe o Art. 77 do CPC que são deveres das 

partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma 

participem do processo expor os fatos em juízo conforme a verdade; não 

formular pretensão quando cientes de que são destituídas de fundamento, 

dentre outros. Considera-se litigante de má-fé aquele que deduz 

pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; 

altera a verdade dos fatos; usa do processo para obter fim ilegal; opõe 

resistência injustificada ao andamento do processo; procede de modo 

temerário; provoca incidente manifestamente infundado. Pois bem, 

percebe-se claramente da exordial que o reclamado não cumpriu seu 

dever de lealdade e boa-fé no processo, haja vista que altera a verdade 

dos fatos, vez que o requerido faz prova da contratação, aportando aos 

autos o contrato entabulado entre as partes. Da mesma forma, o Art. 79 

do CPC diz: “Responde por perdas e danos aquele que litigar de má-fé 

como autor, réu ou interveniente”, sendo por via de consequência aplicada 

a penalidade do Art. 81 do mesmo códex. Ante o exposto: JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Acolho o pedido contraposto, 

condenando a parte autora a pagar à Requerida o valor de R$ 147,57 
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(cento e quarenta e sete Reais e cinquenta e sete centavos). Condeno a 

parte Reclamante a pena de litigância de má-fé no valor equivalente a 1% 

do valor da causa a ser revertido em favor da parte Reclamada, na forma 

do artigo 81, do Código de Processo Civil. Outrossim, em decorrência da 

má-fé, condeno - na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95 - a Reclamante 

ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em R$ 

1.000,00, levando-se em conta os critérios do art. 85, §8º do CPC. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. 

Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Grace Alves da Silva 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002081-40.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO PAULO DA SILVA FILHO (INTERESSADO)

IVETE MARIA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYSA SERAGLIO FURRER OAB - MT25979/O (ADVOGADO(A))

JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014325A (ADVOGADO(A))

JEISON BATISTA DE ALMEIDA OAB - MT24495/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1002081-40.2019.8.11.0006 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 LUCAS 

RODRIGUES DE FREITAS SILVA, menor representado por PEDRO PAULO 

DA SILVA FILHO e IVETE MARIA PEREIRA DA SILVA em desfavor de GOL 

LINHAS AÉREAS S.A, alegando que compraram passagens aéreas para o 

itinerário Cuiabá – João Pessoa, ida 26.01.2019, com previsão de conexão 

em São Paulo de 50 minutos e chegada em João Pessoa às 01:05. Ocorre 

que houve atraso no voo, razão pela qual perderam a conexão em São 

Paulo, sendo remanejados para um voo no dia seguinte, aguardando pelo 

período de 12 horas, sem assistência pela Requerida. 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. Acolho a preliminar de ilegitimidade ativa 

em relação ao autor LUCAS RODRIGUES DE FREITAS SILVA, nos termos 

do artigo 8º da lei 9099/95. Reporto-me ao julgamento do mérito em relação 

à autora Ivete Maria Pereira da Silva. 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 em decorrência de impedimentos operacionais, tendo 

sido repassada as alterações à autora para que pudesse aguardar com 

comodidade o próximo voo. Pugna pela improcedência da demanda. 

Contudo, a Requerida não se desincumbiu de comprovar que as 

informações foram enviadas à autora com antecedência determinada pela 

ANAC, uma vez que a demandante informa que o e-mail só foi recebido no 

dia 29.01.2019, ou seja, após a viagem. Ademais a necessidade de 

readequação da malha aérea 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. Esse é o 

entendimento verificado nos tribunais: APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE. 

AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATRASO DE VOO. PERDA DE CONEXÃO. 

NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA. NÃO 

CONFIGURAÇÃO DE FORÇA MAIOR APTA AO AFASTAMENTO DA 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA. DECOLAGEM 

REALIZADA APROXIMADAMENTE TRÊS HORAS APÓS O HORÁRIO 

INICIALMENTE PREVISTO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DEVER DE 

INDENIZAR NÃO CARACTERIZADO. DISSABORES DECORRENTES DE 

ATRASO DE VOO NÃO SIGNIFICATIVO QUE NÃO ENSEJAM O 

RESSARCIMENTO INDENIZATÓRIO. À UNANIMIDADE, DERAM 

PROVIMENTO AO RECURSO. (Apelação Cível Nº 70074685785, Décima 

Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Katia Elenise 

Oliveira da Silva, Julgado em 13/09/2017). APELAÇÃO CÍVEL. 

TRANSPORTE AÉREO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. A 

responsabilidade das empresas de transporte aéreo é objetiva, somente 

podendo ser elidida por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. A 

alteração na malha aérea, obstando o pouso no aeroporto de conexão, 

além de não comprovada nos autos, por si só, não tem o condão de 

afastar o dever de indenizar. Danos morais que independem da prova do 

efetivo prejuízo, pois já trazem em si estigma de lesão. Quantum 

indenizatório fixado em conformidade com os parâmetros adotados por 

este órgão fracionário em casos semelhantes. Correção monetária desde 

o arbitramento (Súmula nº 362 do STJ) e juros de mora desde a citação 

(art. 405 do CC/2012). APELAÇÃO PROVIDA. (Apelação Cível Nº 

70072163827, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Luiz Roberto Imperatore de Assis Brasil, Julgado em 17/05/2017). 

EMENTA RECURSO INOMINADO. VOO ANTECIPADO POR NECESSIDADE 

DE REESTRUTURAÇÃO DA MALHA AÉREA. PASSAGEIRA QUE 

REALIZARIA VIAGEM INTERNACIONAL. ESPERA DE MAIS DE 17HORAS 

EM RAZÃO DA ALTERAÇÃO. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. 

RESPONSABILIDAE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. Aplicam-se ao transporte aéreo as regras do 

Código de Defesa do Consumidor, bem como a teoria do risco do 

empreendimento, segundo a qual todo aquele que se disponha a exercer 

alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços tem o 

dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, 

independentemente de culpa. Consumidora que teve o voo alterado pela 

empresa aérea, o que resultou numa espera de mais de 17 horas no 

aeroporto até que embarcasse no voo contrato para viagem internacional. 

No caso em exame, os embaraços elencados pela empresa requerida – 

necessidade de reestruturação da malha aérea – se inserem na órbita da 

previsibilidade que, em concurso com a teoria do risco do 

empreendimento, configuram o dever de indenizar. Para a fixação de 

indenização por danos morais, deve o magistrado levar em conta as 

condições pessoais das partes, a extensão do dano experimentado, bem 

como o grau de culpa da parte requerida para a ocorrência do evento. 

R e c u r s o  p a r c i a l m e n t e  p r o v i d o .  ( T J M T .  N ú m e r o : 

166960920158110001/2016 Relator: NELSON DORIGATTI Data do 

Julgamento: 29/02/2016). Nesse contexto, evidente que houve falha na 

prestação do serviço e que a culpa não foi da consumidora, 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 a alteração da malha aérea, 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. Ademais, os transtornos 

experimentos pela autora, que teve a viagem alterada, acompanhada por 

criança, sem assistência da companhia aérea, são evidentes, restando 

configurado o dever de reparação. Em relação aos danos materiais, estes 

restaram comprovados nos autos, pois, a autora apresentou o 

comprovante dos valores gastos com alimentação. Quanto ao dano moral, 

diante da comprovação da falha da companhia aérea, resta caracterizado 

o dever de indenizar os 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 
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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$ 5.000,00 (cinco 

mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da 

parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a 

reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente 

a pretensão contida na inicial para: a) Acolher a preliminar de ilegitimidade 

ativa do autor LUCAS RODRIGUES DE FREITAS SILVA, extinguindo o feito 

em relação ao mesmo; b) CONDENAR a empresa reclamada ao pagamento 

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais a título de danos morais, corrigido 

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; c) CONDENAR a empresa 

reclamada ao pagamento de R$ 42,00 (quarenta e dois Reais) a título de 

danos materiais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir e juros de 1% 

desde a citação. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos 

dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, ao 

arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005751-86.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE MARIA DA SILVA (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):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Proc. 1005751-86.2019.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURIDICO C/C INEXIGIBILIDADE DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por JAQUELINE 

MARIA DA SILVA em desfavor de TELEFONICA BRASIL S.A, alegando que 

não contratou os serviços da Requerida, entretanto, esta inseriu seu nome 

no cadastro restritivo por um débito no valor de R$ 102,82 (cento e dois 

Reais e oitenta e dois centavos). No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável a dilação probatória. 

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Rejeito a preliminar de prescrição, 

porquanto, na consulta realizada em setembro de 2019 consta a 

negativação pelo Requerido, persistindo eventuais danos. A preliminar de 

Inépcia da inicial, não merece ser acatada, haja vista que em que pese a 

autora não ter promovido a regular juntada do comprovante de endereço 

em seu nome, pondero que é uma faculdade do próprio demandante 

promover a demanda no local de seu domicilio ou do local onde a requerida 

mantenha agência e/ou filial, como é o caso, nos termos do artigo 4º, 

inciso I da Lei 9.099/1995, por assim este Juízo é igualmente competente 

para apreciar a presente reclamação. Rejeito o pedido da Requerida de 

juntada original do comprovante de negativação, uma vez que o 

documento juntado é hábil a comprovar a negativação pela Requerida. 

Ademais, O extrato juntado com a inicial, apesar de não se tratar do 

extrato unificado extraído do balcão dos órgãos de proteção, possui todos 

os dados de identificação e de validação de acesso, não possuindo 

aparência de fraude ou adulteração, de modo que serve como meio de 

prova. Passo ao julgamento do mérito. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão à parte 

autora. No caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, além da 

Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos 

termos do artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que 

se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da 

defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e 

técnica de produzirem provas a seu favor. A Requerida aduz que houve 

contratação e, no intuito de comprovação desta, colacionou aos autos 

telas sistêmicas. Contudo, as telas são documentos frágeis, devendo o 

Reclamado ter juntado aos autos outras provas, tais como, áudio de 

contratação, documentos pessoais e afins, conforme precedente da 

Turma Recursal TJMT: RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO EM SERASA E 

SPC – DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA 

DA PARTE RECLAMANTE – TELAS SISTÊMICAS – DOCUMENTO 

UNILATERAL E SEM VALOR PROBATÓRIO – DANO MORAL 

CONFIGURADO IN RE IPSA – SENTENÇA INTEGRALMENTE REFORMADA A 

tese de defesa da parte Recorrida se baseia em telas sistêmica com 

alguns dados, que conforme entendimento sedimentado pela Turma 

Recursal Única, são documentos unilaterais desprovidos 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, o débito 

vinculado a este contrato é inexigível. Reconhecendo a inexigibilidade do 

débito, também é indevida a restrição apontada, configurando o dano 

moral in re ipsa (precedentes do STJ), sendo cabível a indenização 

pretendida. Via de consequência, imperioso afastar a condenação de 

litigância de má-fé imposta. Recurso conhecido e provido. (TJMT. Recurso 

Inominado 1001410-51.2018.8.11.0006. Rel. Marcelo Sebastião Prado De 

Moraes. Julgamento 24.10.2019). Portanto, a Requerida não comprovou a 

contratação a justificar a cobrança e consequente restrição. Não 

demonstrada a legitimidade da cobrança, a declaração de inexistência do 

débito medida que se impõe. Temos que a conduta da Reclamada, sem 

dúvidas, demonstra falta de cautela e imprudência no trato com os seus 

clientes, que não tomou o devido cuidado na realização de contratos, 

evitando que o nome do autor fosse inserido no cadastro restritivo de 

crédito por débito não realizado. O autor não pode ser prejudicado pela má 

administração da Requerida, a evidenciar a falha na prestação do serviço 

hipótese que configura ato injusto suscetível de reparação por dano moral 

in re ipsa, ou seja, prejuízo verificável pela própria ocorrência do evento e 

que, por isso, não necessita de demonstração específica. Não há olvidar 

que, como vem decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o 

dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são 

passíveis de indenização por dano moral, o que não é o caso dos autos. 

Assim, no que concerne a fixação do valor que corresponda à justa 

indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as 

circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para 

arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e 

profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa 

ou dolo do ofensor, bem como o valor da negativação. Assim, sopesando 

tais critérios, aliados ao valor das negativações e ao fato de que o autor 

possui outras negativações posteriores, 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 
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parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a 

reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, julgo procedente a pretensão 

contida na inicial para o fim de: a) DECLARAR a inexistência de débito da 

parte autora com a reclamada, objeto da demanda; b) CONDENAR a 

reclamada a pagar à parte reclamante, a título de danos morais, a 

importância de R$ 5. 000,00 (cinco mil reais), corrigida monetariamente 

pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme 

disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, 

contados da citação; Sem custas processuais e honorários advocatícios 

(art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, 

com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto o presente projeto de 

sentença à juíza togada para homologação, na forma do art. 8º, parágrafo 

único, da Lei Complementar nº 270/2007. Grace Alves da Silva Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005528-36.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LAUDIELY APARECIDA ANDRE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Proc. 1005528-36.2019.8.11.0006 Vistos, etc. Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS proposta por LAUDIELY APARECIDA ANDRE DA SILVA em 

desfavor de TELEFONICA BRASIL S.A, alegando que não contratou os 

serviços da Requerida, entretanto, esta inseriu seu nome no cadastro 

restritivo por um débito no valor de R$ 121,88 (cento e vinte e um Reais e 

oitenta e oito centavos). No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável a dilação probatória. 

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. A preliminar de Inépcia da inicial, 

não merece ser acatada, haja vista que em que pese a autora não ter 

promovido a regular juntada do comprovante de endereço em seu nome, 

pondero que é uma faculdade do próprio demandante promover a 

demanda no local de seu domicilio ou do local onde a requerida mantenha 

agência e/ou filial, como é o caso, nos termos do artigo 4º, inciso I da Lei 

9.099/1995, por assim este Juízo é igualmente competente para apreciar a 

presente reclamação. Rejeito o pedido da Requerida de juntada original do 

comprovante de negativação, uma vez que o documento juntado é hábil a 

comprovar a negativação pela Requerida. Ademais, O extrato juntado com 

a inicial, apesar de não se tratar do extrato unificado extraído do balcão 

dos órgãos de proteção, possui todos os dados de identificação e de 

validação de acesso, não possuindo aparência de fraude ou adulteração, 

de modo que serve como meio de prova. O Requerido arguiu falta de 

interesse de agir da Reclamante. O interesse processual deve ser aferido 

pela conjugação do binômio “necessidade x utilidade”, ou seja, 

necessidade na provocação da jurisdição para obtenção do bem da vida, 

a qual se inviabilizou pela via extrajudicial; e, utilidade do provimento 

judicial postulado para satisfação do interesse posto em juízo. O referido 

binômio socorre a Reclamante nos presentes autos, verifica-se que sua 

irresignação consubstancia-se na contestação do débito. Ademais, 

desnecessário o prévio requerimento administrativo para ajuizamento da 

ação judicial, pois a exigência do mesmo configura ilegal restrição ao 

princípio da Inafastabilidade da Prestação Jurisdicional, prevista no artigo 

5º, XXXV da CF. Neste sentido: RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA. 

TELEFONIA. ALEGAÇAO DE NÃO CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE 

TELEFONE MÓVEL. POSSÍVEL FRAUDE. INSCRIÇÃO DO NOME DA 

AUTORA EM ROL DE INADIMPLENTES. ÔNUS DA PROVA DA 

REGULARIDADE DO CONTRATO QUE É DO FORNECEDOR DO SERVIÇO. 

DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PARA 

SOLUÇÃO DO LITÍGIO. DANO MORAL PURO CONFIGURADO. VALOR 

CORRETAMENTE ARBITRADO. SENTENÇA MANTIDA. A autora teve seu 

nome negativado por determinação da requerida, alegando que não havia 

contratado com ela o serviço de telefonia móvel. A preliminar recursal de 

ausência de interesse de agir por falta de prévia provocação 

administrativa não merece acolhimento tendo em vista que o consumidor 

pode ter livre acesso ao Judiciário para defesa dos seus direitos. No 

mérito, cabia à ré demonstrar a regularidade da contratação do serviço, 

apresentando documento correspondente ou gravação telefônica da 

conversa da autora com o seu Call Center quando da contratação do 

serviço. Não se pode exigir do consumidor a prova negativa, ou seja, que 

não contratou o serviço, mormente se tratando de serviço cuja 

contratação é massificada e sem a formalização de qualquer instrumento. 

Assim, presume-se ilícito o débito que originou a inscrição do nome da 

autora em rol de devedores, com o decorrente dano moral puro que surge 

desse fato, conforme pacífica jurisprudência. O valor arbitrado não 

merece reparo, estando dentro dos parâmetros das Turmas Recursais 

para casos de inscrição indevida em cadastros de proteção ao crédito. 

RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005591805, Turma Recursal 

Provisória, Turmas Recursais, Relator: Lucas Maltez Kachny, Julgado em 

18/07/2016). Deste modo, REJEITO a preliminar de falta de interesse de 

agir arguida pelo Reclamado. Passo ao julgamento do mérito. Em análise 

aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

razão à parte autora. No caso, é certo que o consumidor se encontra 

protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio 

ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma 

esta para sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de 

interesse social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 

5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. 

Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é 

medida que se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a 

facilitação da defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores 

condições e técnica de produzirem provas a seu favor. A Requerida aduz 

que houve contratação e, no intuito de comprovação desta, colacionou 

aos autos telas sistêmicas. Contudo, as telas são documentos frágeis, 

devendo o Reclamado ter juntado aos autos outras provas, tais como, 

áudio de contratação, documentos pessoais e afins, conforme precedente 

da Turma Recursal TJMT: RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE 

CONSUMO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO 

EM SERASA E SPC – DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – 

INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – TELAS SISTÊMICAS – 

DOCUMENTO UNILATERAL E SEM VALOR PROBATÓRIO – DANO MORAL 

CONFIGURADO IN RE IPSA – SENTENÇA INTEGRALMENTE REFORMADA A 

tese de defesa da parte Recorrida se baseia em telas sistêmica com 

alguns dados, que conforme entendimento sedimentado pela Turma 

Recursal Única, são documentos unilaterais desprovidos 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, o débito 

vinculado a este contrato é inexigível. Reconhecendo a inexigibilidade do 

débito, também é indevida a restrição apontada, configurando o dano 

moral in re ipsa (precedentes do STJ), sendo cabível a indenização 

pretendida. Via de consequência, imperioso afastar a condenação de 

litigância de má-fé imposta. Recurso conhecido e provido. (TJMT. Recurso 

Inominado 1001410-51.2018.8.11.0006. Rel. Marcelo Sebastião Prado De 

Moraes. Julgamento 24.10.2019). Portanto, a Requerida não comprovou a 

contratação a justificar a cobrança e consequente restrição. Não 

demonstrada a legitimidade da cobrança, a declaração de inexistência do 

débito medida que se impõe. Temos que a conduta da Reclamada, sem 

dúvidas, demonstra falta de cautela e imprudência no trato com os seus 

clientes, que não tomou o devido cuidado na realização de contratos, 

evitando que o nome do autor fosse inserido no cadastro restritivo de 

crédito por débito não realizado. O autor não pode ser prejudicado pela má 

administração da Requerida, a evidenciar a falha na prestação do serviço 
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hipótese que configura ato injusto suscetível de reparação por dano moral 

in re ipsa, ou seja, prejuízo verificável pela própria ocorrência do evento e 

que, por isso, não necessita de demonstração específica. Não há olvidar 

que, como vem decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o 

dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são 

passíveis de indenização por dano moral, o que não é o caso dos autos. 

Assim, no que concerne a fixação do valor que corresponda à justa 

indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as 

circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para 

arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e 

profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa 

ou dolo do ofensor, bem como o valor da negativação. Assim, sopesando 

tais critérios, aliados ao valor das negativações e ao fato de que o autor 

possui outras negativações posteriores, esses elementos me autorizam a 

fixar a indenização dos danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), 

quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da 

parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a 

reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, julgo procedente a pretensão 

contida na inicial para o fim de: a) DECLARAR a inexistência de débito da 

parte autora com a reclamada, objeto da demanda; b) CONDENAR a 

reclamada a pagar à parte reclamante, a título de danos morais, a 

importância de R$ 5. 000,00 (cinco mil reais), corrigida monetariamente 

pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme 

disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, 

contados da citação; Sem custas processuais e honorários advocatícios 

(art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, 

com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto o presente projeto de 

sentença à juíza togada para homologação, na forma do art. 8º, parágrafo 

único, da Lei Complementar nº 270/2007. Grace Alves da Silva Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005864-40.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ARICLENES DA SILVA (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):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Proc. 1005864-40.2019.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURIDICO C/C INEXIGIBILIDADE DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por ARICLENES 

DA SILVA em desfavor de TELEFONICA BRASIL S.A, alegando que não 

contratou os serviços da Requerida, entretanto, esta inseriu seu nome no 

cadastro restritivo por um débito no valor de R$ 97,04 (noventa e sete 

Reais e quatro centavos). No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável a dilação probatória. 

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. A preliminar de Inépcia da inicial, 

não merece ser acatada, haja vista que em que pese a autora não ter 

promovido a regular juntada do comprovante de endereço em seu nome, 

pondero que é uma faculdade do próprio demandante promover a 

demanda no local de seu domicilio ou do local onde a requerida mantenha 

agência e/ou filial, como é o caso, nos termos do artigo 4º, inciso I da Lei 

9.099/1995, por assim este Juízo é igualmente competente para apreciar a 

presente reclamação. O Requerido arguiu falta de interesse de agir da 

Reclamante. O interesse processual deve ser aferido pela conjugação do 

binômio “necessidade x utilidade”, ou seja, necessidade na provocação da 

jurisdição para obtenção do bem da vida, a qual se inviabilizou pela via 

extrajudicial; e, utilidade do provimento judicial postulado para satisfação 

do interesse posto em juízo. O referido binômio socorre a Reclamante nos 

presentes autos, verifica-se que sua irresignação consubstancia-se na 

contestação do débito. Ademais, desnecessário o prévio requerimento 

administrativo para ajuizamento da ação judicial, pois a exigência do 

mesmo configura ilegal restrição ao princípio da Inafastabilidade da 

Prestação Jurisdicional, prevista no artigo 5º, XXXV da CF. Neste sentido: 

RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA. TELEFONIA. ALEGAÇAO DE NÃO 

CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONE MÓVEL. POSSÍVEL FRAUDE. 

INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA EM ROL DE INADIMPLENTES. ÔNUS DA 

PROVA DA REGULARIDADE DO CONTRATO QUE É DO FORNECEDOR DO 

SERVIÇO. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO PARA SOLUÇÃO DO LITÍGIO. DANO MORAL PURO 

CONFIGURADO. VALOR CORRETAMENTE ARBITRADO. SENTENÇA 

MANTIDA. A autora teve seu nome negativado por determinação da 

requerida, alegando que não havia contratado com ela o serviço de 

telefonia móvel. A preliminar recursal de ausência de interesse de agir por 

falta de prévia provocação administrativa não merece acolhimento tendo 

em vista que o consumidor pode ter livre acesso ao Judiciário para defesa 

dos seus direitos. No mérito, cabia à ré demonstrar a regularidade da 

contratação do serviço, apresentando documento correspondente ou 

gravação telefônica da conversa da autora com o seu Call Center quando 

da contratação do serviço. Não se pode exigir do consumidor a prova 

negativa, ou seja, que não contratou o serviço, mormente se tratando de 

serviço cuja contratação é massificada e sem a formalização de qualquer 

instrumento. Assim, presume-se ilícito o débito que originou a inscrição do 

nome da autora em rol de devedores, com o decorrente dano moral puro 

que surge desse fato, conforme pacífica jurisprudência. O valor arbitrado 

não merece reparo, estando dentro dos parâmetros das Turmas 

Recursais para casos de inscrição indevida em cadastros de proteção ao 

crédito. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005591805, Turma 

Recursal Provisória, Turmas Recursais, Relator: Lucas Maltez Kachny, 

Julgado em 18/07/2016). Deste modo, REJEITO a preliminar de falta de 

interesse de agir arguida pelo Reclamado. Passo ao julgamento do mérito. 

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão à parte autora. No caso, é certo que o consumidor se 

encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do 

Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua 

hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, consideradas 

de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão constitucional 

contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das 

Disposições Transitórias. Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC a 

inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a hipossuficiência 

da parte autora para a facilitação da defesa de seus direitos, vez que as 

empresas têm melhores condições e técnica de produzirem provas a seu 

favor. A Requerida aduz que houve contratação e, no intuito de 

comprovação desta, colacionou aos autos telas sistêmicas. Contudo, as 

telas são documentos frágeis, devendo o Reclamado ter juntado aos autos 

outras provas, tais como, áudio de contratação, documentos pessoais e 

afins, conforme precedente da Turma Recursal TJMT: RECURSO 

INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO EM SERASA E SPC – DANO 

MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE 

RECLAMANTE – TELAS SISTÊMICAS – DOCUMENTO UNILATERAL E SEM 

VALOR PROBATÓRIO – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – 

SENTENÇA INTEGRALMENTE REFORMADA A tese de defesa da parte 

Recorrida se baseia em telas sistêmica com alguns dados, que conforme 

entendimento sedimentado pela Turma Recursal Única, são documentos 

unilaterais desprovidos 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, o débito vinculado a este contrato é 

inexigível. Reconhecendo a inexigibilidade do débito, também é indevida a 

restrição apontada, configurando o dano moral in re ipsa (precedentes do 

STJ), sendo cabível a indenização pretendida. Via de consequência, 

imperioso afastar a condenação de litigância de má-fé imposta. Recurso 
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c o n h e c i d o  e  p r o v i d o .  ( T J M T .  R e c u r s o  I n o m i n a d o 

1001410-51.2018.8.11.0006. Rel. Marcelo Sebastião Prado De Moraes. 

Julgamento 24.10.2019). Portanto, a Requerida não comprovou a 

contratação a justificar a cobrança e consequente restrição. Não 

demonstrada a legitimidade da cobrança, a declaração de inexistência do 

débito medida que se impõe. Temos que a conduta da Reclamada, sem 

dúvidas, demonstra falta de cautela e imprudência no trato com os seus 

clientes, que não tomou o devido cuidado na realização de contratos, 

evitando que o nome do autor fosse inserido no cadastro restritivo de 

crédito por débito não realizado. O autor não pode ser prejudicado pela má 

administração da Requerida, a evidenciar a falha na prestação do serviço 

hipótese que configura ato injusto suscetível de reparação por dano moral 

in re ipsa, ou seja, prejuízo verificável pela própria ocorrência do evento e 

que, por isso, não necessita de demonstração específica. Não há olvidar 

que, como vem decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o 

dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são 

passíveis de indenização por dano moral, o que não é o caso dos autos. 

Assim, no que concerne a fixação do valor que corresponda à justa 

indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as 

circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para 

arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e 

profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa 

ou dolo do ofensor, bem como o valor da negativação. Assim, sopesando 

tais critérios, aliados ao valor das negativações e ao fato de que o autor 

possui outras negativações posteriores, esses elementos me autorizam a 

fixar a indenização dos danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), 

quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da 

parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a 

reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, julgo procedente a pretensão 

contida na inicial para o fim de: a) DECLARAR a inexistência de débito da 

parte autora com a reclamada, objeto da demanda; b) CONDENAR a 

reclamada a pagar à parte reclamante, a título de danos morais, a 

importância de R$ 5. 000,00 (cinco mil reais), corrigida monetariamente 

pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme 

disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, 

contados da citação; Sem custas processuais e honorários advocatícios 

(art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, 

com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto o presente projeto de 

sentença à juíza togada para homologação, na forma do art. 8º, parágrafo 

único, da Lei Complementar nº 270/2007. Grace Alves da Silva Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005384-62.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AUSTRAGELO BONPARTO PINTO DE MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1005384-62.2019.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIADE INEXISTENCIA DE DÉBITO CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por AUSTRAGELO 

BONPARTO PINTO DE MIRANDA em desfavor de TELEFONICA BRASIL 

S/A, alegando, em síntese, que não contratou os serviços da Requerida, 

entretanto, esta inseriu seu nome no cadastro restritivo de crédito. 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, não prospera, haja vista que em 

que pese a autora não ter promovido a regular juntada do comprovante de 

endereço em seu nome, pondero que é uma faculdade do próprio 

demandante promover a demanda no local de seu domicilio ou do local 

onde a requerida mantenha agência e/ou filial, como é o caso, nos termos 

do artigo 4º, inciso I da Lei 9.099/1995, por assim este Juízo é igualmente 

competente para apreciar a presente reclamação. O Requerido arguiu falta 

de interesse de agir da Reclamante. O interesse processual deve ser 

aferido pela conjugação do binômio “necessidade x utilidade”, ou seja, 

necessidade na provocação da jurisdição para obtenção do bem da vida, 

a qual se inviabilizou pela via extrajudicial; e, utilidade do provimento 

judicial postulado para satisfação do interesse posto em juízo. O referido 

binômio socorre a Reclamante nos presentes autos, verifica-se que sua 

irresignação consubstancia-se na contestação do débito. Ademais, 

desnecessário o prévio requerimento administrativo para ajuizamento da 

ação judicial, pois a exigência do mesmo configura ilegal restrição ao 

princípio da Inafastabilidade da Prestação Jurisdicional, prevista no artigo 

5º, XXXV da CF. Neste sentido: RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA. 

TELEFONIA. ALEGAÇAO DE NÃO CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE 

TELEFONE MÓVEL. POSSÍVEL FRAUDE. INSCRIÇÃO DO NOME DA 

AUTORA EM ROL DE INADIMPLENTES. ÔNUS DA PROVA DA 

REGULARIDADE DO CONTRATO QUE É DO FORNECEDOR DO SERVIÇO. 

DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PARA 

SOLUÇÃO DO LITÍGIO. DANO MORAL PURO CONFIGURADO. VALOR 

CORRETAMENTE ARBITRADO. SENTENÇA MANTIDA. A autora teve seu 

nome negativado por determinação da requerida, alegando que não havia 

contratado com ela o serviço de telefonia móvel. A preliminar recursal de 

ausência de interesse de agir por falta de prévia provocação 

administrativa não merece acolhimento tendo em vista que o consumidor 

pode ter livre acesso ao Judiciário para defesa dos seus direitos. No 

mérito, cabia à ré demonstrar a regularidade da contratação do serviço, 

apresentando documento correspondente ou gravação telefônica da 

conversa da autora com o seu Call Center quando da contratação do 

serviço. Não se pode exigir do consumidor a prova negativa, ou seja, que 

não contratou o serviço, mormente se tratando de serviço cuja 

contratação é massificada e sem a formalização de qualquer instrumento. 

Assim, presume-se ilícito o débito que originou a inscrição do nome da 

autora em rol de devedores, com o decorrente dano moral puro que surge 

desse fato, conforme pacífica jurisprudência. O valor arbitrado não 

merece reparo, estando dentro dos parâmetros das Turmas Recursais 

para casos de inscrição indevida em cadastros de proteção ao crédito. 

RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005591805, Turma Recursal 

Provisória, Turmas Recursais, Relator: Lucas Maltez Kachny, Julgado em 

18/07/2016). Deste modo, REJEITO a preliminar de falta de interesse de 

agir arguida pelo Reclamado. Em análise aos elementos e circunstâncias 

que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão à parte autora. 

No caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, além da Lei 

Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos 

termos do artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que 

se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da 

defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e 

técnica de produzirem provas a seu favor. Neste contexto, cabe à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. O Requerido afirma que o autor contratou seus serviços 

e trouxe aos autos contrato de adesão, cuja assinatura é compatível com 

a assinatura da parte autora nos documentos que instruem a inicial. Dessa 

feita, o conjunto probatório autoriza a conclusão de que houve relação 

negocial firmada entre as partes e que o cadastramento do nome da 

autora junto aos órgãos de proteção ao crédito se deu em razão de 

efetiva inadimplência. Assim, não há falar em declaração de inexistência 

do débito, muito menos em indenização a título de danos morais, pois não 

comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte Reclamada. Por 

outro lado, dispõe o Art. 77 do CPC que são deveres das partes, de seus 

procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do 

processo expor os fatos em juízo conforme a verdade; não formular 

pretensão quando cientes de que são destituídas de fundamento, dentre 
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outros. Considera-se litigante de má-fé aquele que deduz pretensão ou 

defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; altera a 

verdade dos fatos; usa do processo para obter fim ilegal; opõe resistência 

injustificada ao andamento do processo; procede de modo temerário; 

provoca incidente manifestamente infundado. Pois bem, percebe-se 

claramente da exordial que o reclamado não cumpriu seu dever de 

lealdade e boa-fé no processo, haja vista que altera a verdade dos fatos, 

vez que o requerido faz prova da contratação, aportando aos autos o 

contrato entabulado entre as partes. Da mesma forma, o Art. 79 do CPC 

diz: “Responde por perdas e danos aquele que litigar de má-fé como autor, 

réu ou interveniente”, sendo por via de consequência aplicada a 

penalidade do Art. 81 do mesmo códex. Ante o exposto: Revogo a liminar 

concedida; JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Acolho o 

pedido contraposto, condenando a parte autora a pagar à Requerida o 

valor de R$ 66,97 (sessenta e seis Reais e noventa e sete centavos). 

Condeno a parte Reclamante a pena de litigância de má-fé no valor 

equivalente a 1% do valor da causa a ser revertido em favor da parte 

Reclamada, na forma do artigo 81, do Código de Processo Civil. Outrossim, 

em decorrência da má-fé, condeno - na forma do artigo 55 da Lei n. 

9.099/95 - a Reclamante ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.000,00, levando-se em conta os critérios do 

art. 85, §8º do CPC. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005500-68.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILEIA CEBALHO FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO OAB - MT21282-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Proc. 1005864-40.2019.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICAC/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por LUCILEIA CEBALHO 

FERREIRA DA SILVA em desfavor de TELEFONICA BRASIL S.A, alegando 

que não contratou os serviços da Requerida, entretanto, esta inseriu seu 

nome no cadastro restritivo por um débito no valor de R$ 121,97 ( cento e 

vinte e um Reais e noventa e sete centavos). No caso, não havendo vício 

que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável a dilação 

probatória. Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas 

das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. O Requerido arguiu falta de 

interesse de agir da Reclamante. O interesse processual deve ser aferido 

pela conjugação do binômio “necessidade x utilidade”, ou seja, 

necessidade na provocação da jurisdição para obtenção do bem da vida, 

a qual se inviabilizou pela via extrajudicial; e, utilidade do provimento 

judicial postulado para satisfação do interesse posto em juízo. O referido 

binômio socorre a Reclamante nos presentes autos, verifica-se que sua 

irresignação consubstancia-se na contestação do débito. Ademais, 

desnecessário o prévio requerimento administrativo para ajuizamento da 

ação judicial, pois a exigência do mesmo configura ilegal restrição ao 

princípio da Inafastabilidade da Prestação Jurisdicional, prevista no artigo 

5º, XXXV da CF. Neste sentido: RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA. 

TELEFONIA. ALEGAÇAO DE NÃO CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE 

TELEFONE MÓVEL. POSSÍVEL FRAUDE. INSCRIÇÃO DO NOME DA 

AUTORA EM ROL DE INADIMPLENTES. ÔNUS DA PROVA DA 

REGULARIDADE DO CONTRATO QUE É DO FORNECEDOR DO SERVIÇO. 

DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PARA 

SOLUÇÃO DO LITÍGIO. DANO MORAL PURO CONFIGURADO. VALOR 

CORRETAMENTE ARBITRADO. SENTENÇA MANTIDA. A autora teve seu 

nome negativado por determinação da requerida, alegando que não havia 

contratado com ela o serviço de telefonia móvel. A preliminar recursal de 

ausência de interesse de agir por falta de prévia provocação 

administrativa não merece acolhimento tendo em vista que o consumidor 

pode ter livre acesso ao Judiciário para defesa dos seus direitos. No 

mérito, cabia à ré demonstrar a regularidade da contratação do serviço, 

apresentando documento correspondente ou gravação telefônica da 

conversa da autora com o seu Call Center quando da contratação do 

serviço. Não se pode exigir do consumidor a prova negativa, ou seja, que 

não contratou o serviço, mormente se tratando de serviço cuja 

contratação é massificada e sem a formalização de qualquer instrumento. 

Assim, presume-se ilícito o débito que originou a inscrição do nome da 

autora em rol de devedores, com o decorrente dano moral puro que surge 

desse fato, conforme pacífica jurisprudência. O valor arbitrado não 

merece reparo, estando dentro dos parâmetros das Turmas Recursais 

para casos de inscrição indevida em cadastros de proteção ao crédito. 

RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005591805, Turma Recursal 

Provisória, Turmas Recursais, Relator: Lucas Maltez Kachny, Julgado em 

18/07/2016). Deste modo, REJEITO a preliminar de falta de interesse de 

agir arguida pelo Reclamado. Rejeito o pedido da Requerida de juntada 

original do comprovante de negativação, uma vez que o documento 

juntado é hábil a comprovar a negativação pela Requerida. Ademais, O 

extrato juntado com a inicial, apesar de não se tratar do extrato unificado 

extraído do balcão dos órgãos de proteção, possui todos os dados de 

identificação e de validação de acesso, não possuindo aparência de 

fraude ou adulteração, de modo que serve como meio de prova. Passo ao 

julgamento do mérito. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão à parte autora. No caso, é certo 

que o consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de 

Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir 

a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, 

consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão 

constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do 

CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a 

hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de seus 

direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. A Requerida aduz que houve contratação 

e, no intuito de comprovação desta, colacionou aos autos telas sistêmicas. 

Contudo, as telas são documentos frágeis, devendo o Reclamado ter 

juntado aos autos outras provas, tais como, áudio de contratação, 

documentos pessoais e afins, conforme precedente da Turma Recursal 

TJMT: RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO EM SERASA E 

SPC – DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA 

DA PARTE RECLAMANTE – TELAS SISTÊMICAS – DOCUMENTO 

UNILATERAL E SEM VALOR PROBATÓRIO – DANO MORAL 

CONFIGURADO IN RE IPSA – SENTENÇA INTEGRALMENTE REFORMADA A 

tese de defesa da parte Recorrida se baseia em telas sistêmica com 

alguns dados, que conforme entendimento sedimentado pela Turma 

Recursal Única, são documentos unilaterais desprovidos 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, o débito 

vinculado a este contrato é inexigível. Reconhecendo a inexigibilidade do 

débito, também é indevida a restrição apontada, configurando o dano 

moral in re ipsa (precedentes do STJ), sendo cabível a indenização 

pretendida. Via de consequência, imperioso afastar a condenação de 

litigância de má-fé imposta. Recurso conhecido e provido. (TJMT. Recurso 

Inominado 1001410-51.2018.8.11.0006. Rel. Marcelo Sebastião Prado De 

Moraes. Julgamento 24.10.2019). Portanto, a Requerida não comprovou a 

contratação a justificar a cobrança e consequente restrição. Não 
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demonstrada a legitimidade da cobrança, a declaração de inexistência do 

débito medida que se impõe. Temos que a conduta da Reclamada, sem 

dúvidas, demonstra falta de cautela e imprudência no trato com os seus 

clientes, que não tomou o devido cuidado na realização de contratos, 

evitando que o nome do autor fosse inserido no cadastro restritivo de 

crédito por débito não realizado. O autor não pode ser prejudicado pela má 

administração da Requerida, a evidenciar a falha na prestação do serviço 

hipótese que configura ato injusto suscetível de reparação por dano moral 

in re ipsa, ou seja, prejuízo verificável pela própria ocorrência do evento e 

que, por isso, não necessita de demonstração específica. Não há olvidar 

que, como vem decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o 

dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são 

passíveis de indenização por dano moral, o que não é o caso dos autos. 

Assim, no que concerne a fixação do valor que corresponda à justa 

indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as 

circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para 

arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e 

profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa 

ou dolo do ofensor, bem como o valor da negativação. Entretanto, deve 

ser levado em consideração que a parte autora possui gravames 

posteriores àquele objeto da demanda, demonstrando não primar pela 

pontualidade no pagamento dos seus débitos, conforme extrato juntado à 

inicial. Assim, sopesando tais critérios, aliados ao valor das negativações 

e ao fato de que o autor possui outras negativações posteriores, esses 

elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 

3.000,00 (três mil reais), quantia essa que atende aos critérios da 

razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, 

julgo procedente a pretensão contida na inicial para o fim de: a) 

DECLARAR a inexistência de débito da parte autora com a reclamada, 

objeto da demanda; 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; Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto o presente projeto de sentença à juíza togada para 

homologação, na forma do art. 8º, parágrafo único, da Lei Complementar 

nº 270/2007. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002061-49.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENI DE JESUS MAXIMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN OAB - MT15352-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MIRIELE GARCIA RIBEIRO OAB - MT10636/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1002061-49.2019.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS proposta por 

ROSENI DE JESUS MAXIMO em desfavor de SERVICO DE SANEAMENTO 

AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL, alegando, em suma, que teve o 

fornecimento de agua suspenso em 12.12.2018 sob a alegação de 

inadimplência da fatura vencida em 23.07.2018. Sustenta ilicitude da 

Requerida em realizar a suspensão por débitos pretéritos. 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. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão 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 ao Requerido 

comprovar os fatos extintivos de sua reponsabilidade. O Requerido alega 

que a suspensão foi realizada licitamente uma vez que é incontroverso o 

débito da fatura em questão; informa que a autora foi notificada do débito 

nas faturas subsequentes; aduz que a demora entre a ordem de serviço e 

a suspensão é devida pelo parco efetivo para realizar tal serviço; pugna 

pela improcedência da demanda. Ocorre que a matéria em questão é 

sedimentada pelo STJ no sentido de que as suspensões de serviços 

essenciais só devem ser realizadas quando a conta em aberto seja a do 

mês em consumo: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ÁGUA. 

VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2105 INEXISTENTES. ARTS. 29, I E 30, I, 

DA LEI 11.445/2007. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. 

SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO EM RAZÃO DE DÉBITOS PRETÉRITOS. 

TESE DE REFATURAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.SÚMULA 7/STJ. 1. 

Afasta-se a alegada violação dos artigos 489 e 1022 do CPC/2015, 

porquanto é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no 

sentido de que não viola tais dispositivos, o acórdão que, mesmo sem ter 

examinado individualmente cada um dos argumentos trazidos pelo 

vencido, adota fundamentação suficiente para decidir de modo integral a 

controvérsia, apenas não adotando a tese defendida pela recorrente. 2. 

Da análise do voto condutor do acórdão, observa-se que os arts. 29, I e 

30, I, da Lei 11.445/2007 e a tese a eles vinculada não foram objeto de 

debate e deliberação pela Corte de origem, mesmo com a oposição dos 

Embargos de Declaração, o que redunda em ausência de 

prequestionamento da matéria, aplicando-se ao caso a orientação firmada 

na Súmula 211/STJ. 3. Atinente aos arts. 6º, § 3º, II, da Lei 8.987/95 e 40, 

V, da Lei 11.445/2007, o STJ pacificou entendimento de que corte de 

fornecimento de água pressupõe inadimplência de conta regular, relativa 

ao mês do consumo, sendo inviável, pois, a suspensão do abastecimento 

em razão de débitos antigos, devendo a companhia utilizar-se dos meios 

ordinários de cobrança, não se admitindo nenhuma espécie de 

constrangimento ou ameaça ao consumidor, nos termos do art. 42 do CDC. 

Incidência da Súmula 83/STJ. 4. No mais, revisar o entendimento exarado 

pelo Tribunal a quo demanda o revolvimento do acervo fático-probatório 

dos autos, o que é inadmissível em Recurso Especial, ante o óbice contido 

na Súmula 7/STJ. 5. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1663459/RJ, 

Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 

02/05/2017, DJe 10/05/2017) PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO 

CPC. INOCORRÊNCIA. ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA. PRAZO 

PRESCRICIONAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE EM RECORRER. SERVIÇOS 

ESSENCIAIS. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. DÉBITOS ANTIGOS. 

IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. 

ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO 

ATACADA. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão 

realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da 

publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o 

Código de Processo Civil de 1973. II - A Corte de origem apreciou todas as 

questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes, 

mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento 

jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição 

ou obscuridade. III - Não vislumbro o interesse de recorrer, por ausência 

de utilidade e necessidade, porquanto a decisão monocrática não 

contraria as razões do agravo regimental no que se refere à questão 

prazo prescricional. IV - O corte de serviços essenciais, tais como água e 
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energia elétrica, pressupõe o inadimplemento de conta regular, sendo 

inviável, portanto, a suspensão do abastecimento em razão de débitos 

antigos. V - In casu, rever o entendimento do Tribunal de origem, no 

sentido de analisar a ocorrência do dano moral, bem como conferir a 

razoabilidade e proporcionalidade do quantum fixado, demandaria 

necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de 

recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ. VI - O 

Agravante não apresenta, no regimental, argumentos suficientes para 

desconstituir a decisão agravada. VII - Agravo Regimental improvido. 

(TJRS. AgRg no Ag 1320867/RJ, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/06/2017, DJe 19/06/2017). No caso em 

apreço é incontroverso que trata-se de um débito pretérito, portanto, 

indevida a suspensão. Sendo assim, inequívoco os danos causados à 

autora que teve a suspensão de serviço essencial suspenso de forma 

irregular, portanto, a reparação pelos danos morais é medida que se 

impõe. 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. Ante o exposto, julgo procedente a pretensão 

contida na inicial para o fim de: a) CONDENAR o reclamado 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; b) CONDENAR o 

reclamado a restituir à parte reclamante, a título de danos materiais o valor 

de R$ 21,89 (vinte e um Reais e oitenta e nove centavos), o qual deverá 

ser corrigido pelo INPC desde a propositura da ação (art. 1º, § 2º, Lei n. 

6899/81) e juros de 1% ao mês desde a citação válida. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Grace 

Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002578-54.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO GOMES SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1002578-54.2019.8.11.0006 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 NÃO FAZER CUMULADA COM 

REPETIÇÃO DE INDÉBITOC/C TUTELA DE URGÊNCIA INAUDITA ALTERA 

PARS PARA FAZER CESSAR OS DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS ILEGAIS 

ajuizada por DIEGO GOMES SOARES em face do ESTADO DE MATO 

GROSSO e MTPREV, alegando que é servidor público e, há descontos em 

sua folha de pagamento, a título de contribuição previdenciária, sobre o 

adicional noturno e adicional de insalubridade, os quais são ilegais. O 

Estado apresentou contestação discorre sobre a competência 

concorrente dos Estados para legislarem sobre o regime previdenciário de 

seus servidores públicos, sustenta a legalidade dos descontos e pugna 

pela improcedência da demanda. 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. A tese construída pelo 

autor em sua exordial de que as verbas de natureza indenizatória, por não 

incorporarem o vencimento habitual, não devem configurar a base de 

cálculo da contribuição previdenciária, é contrária aos precedentes da 

Turma Recursal TJMT e à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal 

de Justiça: “TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CONTRIBUIÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA. ADICIONAIS NOTURNO,INSALUBRIDADE, 

PERICULOSIDADE E DE TRANSFERÊNCIA. INCIDÊNCIA. 1. A Primeira 

Seção, no julgamento do REsp 1.358.281/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 

sob o rito dos recursos repetitivos , reiterou entendimento (art. 543-C do 

CPC), em 23/4/2014 de que incide contribuição previdenciária sobre as 

horas extras e sobre os adicionais noturno, periculosidade e 

insalubridade. 2. Incide, também, contribuição previdenciária sobre o 

adicional de transferência. Precedentes. Agravo regimental improvido. 

(AgRg no AREsp 725.042/BA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, 

SEGUNDATURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 25/05/2016)”. SÚMULA DO 

JULGAMENTO RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. 

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE VALORES PAGOS A TÍTULOS 

DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, ADICIONAL DE REGIME DE PLANTÃO 

E ADICIONAL NOTURNO. LEGALIDADE. NATUREZA SALARIAL. 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. 

(...) 7. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial não merece 

reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. (N.U 

1001093-39.2016.8.11.0001, TURMA RECURSAL, EDSON DIAS REIS, 

Turma Recursal Única, Julgado em 20/08/2018, Publicado no DJE 

27/08/2018). 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. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos em correição. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002238-13.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARLY DE FATIMA DA SILVA LARA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

GENI APARECIDA DE OLIVEIRA LEMES OAB - MT24044/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1002238-13.2019.8.11.0006 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 COBRANÇA SUBSTITUTIVA FGTS ajuizada por 

MARLY DE FATIMA DA SILVA LARA em face do ESTADO DE MATO 

GROSSO, alegando que realizou com a Requerida contrato para a função 

de merendeira sucessivamente no período de 2009-2011; em 2013 passou 

a laborar como auxiliar de turma onde permaneceu até o ajuizamento da 

demanda. Argumenta que, tendo em vista as sucessivas contratações, 

estas perderam a excepcionalidade da temporalidade, razão pela qual 

entende nulo tais contratos. Requer a nulidade dos contratos e 

consequente condenação da Requerida ao pagamento do FGTS. O Estado 

apresentou contestação na qual arguiu preliminares de incompetência do 

juizado especial da fazenda pública por necessidade de liquidação da 

sentença; prescrição quinquenal. No mérito, sustenta o caráter 

administrativo do vínculo contratual com a autora, o que torna impossível a 

concessão do pleito desta. É o relatório. Decido. Tratando-se de matéria 

que independe da produção de outras provas, além daquelas já 
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constantes dos autos, passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos 

do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Rejeito a preliminar de 

incompetência, pois, o artigo 38, parágrafo único, da Lei 9.099/95, não se 

aplica ao Juizado Especial da Fazenda Pública, o qual possui ordenamento 

jurídico próprio, conforme pronunciamento jurisprudencial: EMENTA: 

CONFLITO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE RITO COMUM - LITISCONSÓRCIO 

ATIVO FACULTATIVO - VALOR INDIVIDUAL DE CADA LITISCONSORTE - 

SENTENÇA ILÍQUIDA - POSSIBILIDADE - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO 

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. 1 - Nos termos da Lei nº 

12.153/09, é de competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda 

Pública a ação proposta em face do Estado e do Município cujo valor seja 

de até 60 (sessenta) salários mínimos. 2 - A limitação prevista no art. 8º 

da Resolução nº. 700/2012 deste E. Tribunal de Justiça persistiu apenas 

até 23/6/15, por força do previsto no art. 23 da Lei nº. 12.153/09. 3 - 

Consoante posicionamento jurisprudencial, em se tratando de 

litisconsórcio ativo facultativo, como no caso se verifica, para que se fixe 

a competência dos Juizados Especiais, deve ser considerado o valor de 

cada autor, individualmente, não importando se a soma ultrapassa o limite 

dos 60 (sessenta) salários mínimos, previsto na Lei nº. 12.153/09. 4 - A 

vedação de sentença ilíquida, contida no art. 38, parágrafo único, da Lei 

9.099/95, não se aplica ao Juizado Especial da Fazenda Pública, o qual 

possui ordenamento jurídico próprio, vale dizer, a Lei 12.153/09, que não 

reproduz aquela norma restritiva. (TJMG - Conflito de Competência 

1.0000.18.028589-2/000, Relator (a): Des.(a) Jair Varão , 3ª CÂMARA 

CÍVEL, julgamento em 26/4/0018, publicação da sumula em 27/4/2018) 

[Destaquei]. No que tange à preliminar de prescrição, registro que o 

Supremo Tribunal Federal reduziu o prazo prescricional de cobrança de 

valores não depositados no FGTS para cinco anos, reconhecendo 

repercussão geral no Recurso Extraordinário com Agravo – ARE 709212 

RG/DF, com efeitos prospectivos, de acordo com a decisão de modulação 

dos efeitos: “A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente 

decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma, para aqueles cujo 

termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, 

aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os 

casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que 

ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir 

desta decisão. Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 27 

anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a 

prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por 

outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo 

prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da 

data do presente julgamento.” Assim, no caso dos autos, como o prazo 

prescricional já estava em curso na data do julgamento supracitado do 

STF, verifico que o prazo que transcorreria primeiro é o de cinco anos, 

com termo inicial a contar da referida data do julgamento, qual seja, 

13/11/2014. Assim, reconheço a prescrição dos valores anteriores a esta 

data. Não havendo mais preliminares, reporto-me ao julgamento do mérito. 

É certo que as normas da CLT são inaplicáveis à relação jurídica de 

vínculo administrativo. As contratações temporárias devem observância 

estrita aos requisitos previstos no inciso IX, do art. 37 da Constituição 

Federal, ou seja, a contratação sem concurso deve se dar por tempo 

determinado para atender à necessidade temporária de excepcional 

interesse público, ficando vedada a modalidade quando as atividades a 

serem realizadas, estiverem afetas a cargo público ou quando a 

necessidade passar a ser permanente ou habitual. No presente caso, está 

comprovado que a autora foi contratada sucessivamente no período de 

2009 - 2019, conforme documentação juntada, situação que 

descaracteriza a contratação elencada no dispositivo constitucional 

supracitado, e, portanto, enseja sua nulidade. Há precedente da Turma 

Recursal do TJMT neste sentido: EMENTA RECURSO INOMINADO - AÇÃO 

DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA - FAZENDA 

PÚBLICA - SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - 

RENOVAÇÕES SUCESSIVAS - DIREITO AO RECOLHIMENTO DO FGTS - 

ENTENDIMENTO FIRMADO NO STF E STJ – REPERCUSSÃO GERAL NO STF 

– ALTRAÇÃO DO MARCO DE INCIDÊNCIA DOS JUROS E CORREÇÃO 

APLICADOS À FAZENDA PÚBLICA – SENTENÇA PARCIALMENTE 

REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O STF reduziu o 

prazo prescricional de cobrança de valores não depositados no FGTS 

para cinco anos, reconhecendo repercussão geral no Recurso 

Extraordinário com Agravo – ARE 709212 RG/DF. Entretanto, no caso de o 

prazo prescricional já estar em curso na data do julgamento do Recurso 

Extraordinário (13/11/2014), o que ocorreu no presente caso, aplica-se o 

que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a 

partir desta decisão, de modo que não havendo o decurso do prazo 

prescricional deve ser rejeitada a preliminar de prescrição. É pacífico o 

entendimento jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do 

trabalhador aos depósitos do FGTS relativos ao período laborado, nos 

casos em que há vício na contratação por tempo determinado. Mantida a 

sentença que declarou a nulidade dos contratos temporários e condenou 

a parte promovida ao pagamento do valor correspondente ao FGTS não 

recolhido durante a vigência dos referidos contratos. Quanto à questão da 

atualização dos índices de correção monetária e juros de mora a serem 

aplicados nos casos de condenações impostas contra a Fazenda Pública 

o Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 870947, 

estabeleceu que os valores serão atualizados monetariamente segundo o 

IPCA-E e os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de 

poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada 

pela Lei nº 11.960/09, razão pela qual o recurso deve ser provido neste 

aspecto. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido. 

(TRU. RI 1001128-81.2016.8.11.0006. Relatora LUCIA PERUFFO. Julgado 

em 07.11.2019). Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido 

formulado na exordial, para declarar nulo os contratos realizados, bem 

como para condenar a Requerida ao pagamento do Fundo de Garantia por 

Tempo de Serviço referente ao período posterior à 13.11.2014, cujo valor 

deverá ser corrigido atualizados monetariamente segundo o IPCA-E, desde 

a propositura da ação, e os juros moratórios segundo a remuneração da 

caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a 

redação dada pela Lei nº 11.960/09, desde a citação válida. Sem custas e 

sem honorários advocatícios. Desnecessário o reexame, tendo em vista 

que o direito controvertido não excede a 60 (sessenta) salários mínimos 

(art. 496, § 3º, CPC). Após o transito em julgado, arquivem-se os autos. 

Submeto o presente projeto de sentença à juíza togada para homologação, 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Grace Alves da Silva Juíza Leiga 

Vistos em correição. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Hanae Yamamura de Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005407-08.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo 1005407-08.2019.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS EM 

DECORRÊNCIA DE DESCONTO INDEVIDO proposta por ANDERSON DA 

SILVA em desfavor de BANCO BMG S.A, alegando, em suma, que é 

servidor público e o Requerido realizou descontos em folha de pagamento 

no valor mensal de R$ 76,83 (setenta e seis Reais e oitenta e três 

centavos). Ocorre que o autor não realizou este empréstimo. 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. O 

Requerido arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, pois, o contrato foi 

cedido ao Banco Itaú. Contudo, infere-se da folha de pagamento do autor 

que os descontos foram realizados pelo Requerido, o que o torna legítimo 

para responder aos termos da ação, razão pela qual Rejeito a preliminar 

suscitada. Passo à análise do mérito. É certo que o consumidor se 

encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do 

Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua 
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hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, consideradas 

de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão constitucional 

contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das 

Disposições Transitórias. Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC a 

inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a hipossuficiência 

da parte autora para a facilitação da defesa de seus direitos, vez que as 

empresas têm melhores condições e técnica de produzirem provas a seu 

favor. Neste contexto, caberia à instituição comprovar os fatos extintivos 

de sua responsabilidade, demonstrando a contratação dos serviços pela 

parte autora a justificar os descontos. O Requerido não impugnou os fatos 

da inicial, tampouco apresentou contrato de empréstimo realizado pelo 

autor. Portanto, não comprovou a negociação entre as partes. Sendo 

assim, restou demonstrado a falha na prestação de serviço pelo 

demandado, sendo a procedência do pedido exordial medida que se 

impõe. Constatada, então, a responsabilidade da ré passo à análise dos 

danos reclamados e sua quantificação correlata. Quanto aos danos 

morais, embora a cobrança indevida de valores, por si só, não implica 

ocorrência de dano moral indenizável, tenho que os descontos indevidos 

no benefício previdenciário percebido pela autora comprovam o ato ilícito, 

de modo que ficou privada de parte do valor utilizado para o custeio das 

suas necessidades básicas e verba de caráter alimentar. Logo, no caso 

concreto, a situação a qual foi submetida a autora transbordou em muito a 

esfera dos dissabores inerentes à vida em sociedade, razão pela qual é 

devida a reparação pelos danos imateriais suportados. Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. POSTO ISTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO 

julgar PROCEDENTE os pedidos da exordial, nos termos do art. 487, I, do 

CPC, para: a) CONDENAR o Requerido ao pagamento a título de danos 

morais à parte Autora no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com fulcro 

nos artigos no art. 5.º, V da CF/88 c/c art. 14 da Lei n.º 8.078/90, 

incidindo-se correção monetária e juros a partir da data do arbitramento, 

forte na Súmula 362 do STJ; b) CONDENAR o Requerido a RESTITUIR, em 

dobro, o valor descontado indevidamente, no total de R$ 4.113,84 (quatro 

mil e cento e treze Reais e oitenta e quatro centavos), o qual deverá ser 

corrigido pelo INPC desde a propositura da ação (art. 1º, § 2º, Lei n. 

6899/81) e juros de 1% ao mês desde a citação válida. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, e em nada sendo requerido pelas partes, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Grace 

Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Hanae Yamamura de Oliveira Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005957-03.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GEYDYSON FERNANDES PAEZANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO SCOPEL OAB - RS40004-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo 1005957-03.2019.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS EM 

DECORRÊNCIA DE DESCONTO INDEVIDO proposta por GEYDYSON 

FERNANDES PAEZANO em desfavor de BANCO BMG S.A, alegando, em 

suma, que é servidor público e o Requerido realizou descontos em folha 

de pagamento no valor mensal de R$ 330,17 (trezentos e trinta Reais e 

dezessete centavos). Ocorre que o autor não realizou este empréstimo. 

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. O Requerido arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, pois, o 

contrato foi cedido ao Banco Itaú. Contudo, infere-se da folha de 

pagamento do autor que os descontos foram realizados pelo Requerido, o 

que o torna legítimo para responder aos termos da ação, razão pela qual 

Rejeito a preliminar suscitada. Decreto a revelia do requerido nos termos 

do artigo 20 da Lei 9099/95 e Enunciado 78 do FONAJE. Passo à análise 

do mérito. É certo que o consumidor se encontra protegido, além da Lei 

Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos 

termos do artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que 

se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da 

defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e 

técnica de produzirem provas a seu favor. Neste contexto, caberia à 

instituição comprovar os fatos extintivos de sua responsabilidade, 

demonstrando a contratação dos serviços pela parte autora a justificar os 

descontos. O Requerido não impugnou os fatos da inicial, tampouco 

apresentou contrato de empréstimo realizado pelo autor. Portanto, não 

comprovou a negociação entre as partes. Sendo assim, restou 

demonstrado a falha na prestação de serviço pelo demandado, sendo a 

procedência do pedido exordial medida que se impõe. Constatada, então, a 

responsabilidade da ré passo à análise dos danos reclamados e sua 

quantificação correlata. Quanto aos danos morais, embora a cobrança 

indevida de valores, por si só, não implica ocorrência de dano moral 

indenizável, tenho que os descontos indevidos no benefício previdenciário 

percebido pela autora comprovam o ato ilícito, de modo que ficou privada 

de parte do valor utilizado para o custeio das suas necessidades básicas 

e verba de caráter alimentar. Logo, no caso concreto, a situação a qual foi 

submetida a autora transbordou em muito a esfera dos dissabores 

inerentes à vida em sociedade, razão pela qual é devida a reparação 

pelos danos imateriais suportados. Assim, no que concerne a fixação do 

valor que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, 

aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência 

determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição 

educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu 

sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica 

e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. POSTO ISTO, e por 

tudo mais que dos autos consta, DECIDO julgar PROCEDENTE os pedidos 

da exordial, nos termos do art. 487, I, do CPC, para: a) CONDENAR o 

Requerido ao pagamento a título de danos morais à parte Autora no valor 

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com fulcro nos artigos no art. 5.º, V da 

CF/88 c/c art. 14 da Lei n.º 8.078/90, incidindo-se correção monetária e 

juros a partir da data do arbitramento, forte na Súmula 362 do STJ; b) 

CONDENAR o Requerido a RESTITUIR, em dobro, o valor descontado 

indevidamente, no total de R$ 20.646,26 (vinte mil e seiscentos e quarenta 

e seis Reais e vinte e seis centavos), o qual deverá ser corrigido pelo 

INPC desde a propositura da ação (art. 1º, § 2º, Lei n. 6899/81) e juros de 

1% ao mês desde a citação válida. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, e 

em nada sendo requerido pelas partes, ao arquivo, com as devidas 
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baixas. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Submeto os autos 

ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, 

etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Hanae Yamamura de Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002486-76.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALDILEA NASCIMENTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GENI APARECIDA DE OLIVEIRA LEMES OAB - MT24044/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1002486-76.2019.8.11.0006 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 COBRANÇA SUBSTITUTIVA FGTS ajuizada por 

VALDILEA NASCIMENTO DA SILVA em face do ESTADO DE MATO 

GROSSO, alegando que realizou com o Requerido contrato para a função 

de professora da Educação Básica sucessivamente no período de 2014 - 

2018; em 2014-2016 laborou na Escola Estadual São Luiz e, em 2017 à 

dezembro/2018 também na Escola Estadual Mário Mota. Argumenta que, 

tendo em vista as sucessivas contratações, estas perderam a 

excepcionalidade da temporalidade, razão pela qual entende nulo tais 

contratos. Requer a nulidade dos contratos e consequente condenação 

da Requerida ao pagamento do FGTS. O Estado, citado, quedou-se inerte. 

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. É certo que as normas da CLT são inaplicáveis à 

relação jurídica de vínculo administrativo. As contratações temporárias 

devem observância estrita aos requisitos previstos no inciso IX, do art. 37 

da Constituição Federal, ou seja, a contratação sem concurso deve se dar 

por tempo determinado para atender à necessidade temporária de 

excepcional interesse público, ficando vedada a modalidade quando as 

atividades a serem realizadas, estiverem afetas a cargo público ou 

quando a necessidade passar a ser permanente ou habitual. No presente 

caso, está comprovado que a autora foi contratada sucessivamente no 

período de 2014-2018, conforme documentação juntada, situação que 

descaracteriza a contratação elencada no dispositivo constitucional 

supracitado, e, portanto, enseja sua nulidade. Há precedente da Turma 

Recursal do TJMT neste sentido: EMENTA RECURSO INOMINADO - AÇÃO 

DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA - FAZENDA 

PÚBLICA - SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - 

RENOVAÇÕES SUCESSIVAS - DIREITO AO RECOLHIMENTO DO FGTS - 

ENTENDIMENTO FIRMADO NO STF E STJ – REPERCUSSÃO GERAL NO STF 

– ALTRAÇÃO DO MARCO DE INCIDÊNCIA DOS JUROS E CORREÇÃO 

APLICADOS À FAZENDA PÚBLICA – SENTENÇA PARCIALMENTE 

REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O STF reduziu o 

prazo prescricional de cobrança de valores não depositados no FGTS 

para cinco anos, reconhecendo repercussão geral no Recurso 

Extraordinário com Agravo – ARE 709212 RG/DF. Entretanto, no caso de o 

prazo prescricional já estar em curso na data do julgamento do Recurso 

Extraordinário (13/11/2014), o que ocorreu no presente caso, aplica-se o 

que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a 

partir desta decisão, de modo que não havendo o decurso do prazo 

prescricional deve ser rejeitada a preliminar de prescrição. É pacífico o 

entendimento jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do 

trabalhador aos depósitos do FGTS relativos ao período laborado, nos 

casos em que há vício na contratação por tempo determinado. Mantida a 

sentença que declarou a nulidade dos contratos temporários e condenou 

a parte promovida ao pagamento do valor correspondente ao FGTS não 

recolhido durante a vigência dos referidos contratos. Quanto à questão da 

atualização dos índices de correção monetária e juros de mora a serem 

aplicados nos casos de condenações impostas contra a Fazenda Pública 

o Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 870947, 

estabeleceu que os valores serão atualizados monetariamente segundo o 

IPCA-E e os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de 

poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada 

pela Lei nº 11.960/09, razão pela qual o recurso deve ser provido neste 

aspecto. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido. 

(TRU. RI 1001128-81.2016.8.11.0006. Relatora LUCIA PERUFFO. Julgado 

em 07.11.2019). Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido 

formulado na exordial, para declarar nulo os contratos realizados, bem 

como para condenar a Requerida ao pagamento do Fundo de Garantia por 

Tempo de Serviço referente ao período 2014- dezembro/2018, cujo valor 

deverá ser corrigido atualizados monetariamente segundo o IPCA-E, desde 

a propositura da ação, e os juros moratórios segundo a remuneração da 

caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a 

redação dada pela Lei nº 11.960/09, desde a citação válida. Sem custas e 

sem honorários advocatícios. Desnecessário o reexame, tendo em vista 

que o direito controvertido não excede a 60 (sessenta) salários mínimos 

(art. 496, § 3º, CPC). Após o transito em julgado, arquivem-se os autos. 

Submeto o presente projeto de sentença à juíza togada para homologação, 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Grace Alves da Silva Juíza Leiga 

Vistos em correição. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Hanae Yamamura de Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005941-49.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GEYDYSON FERNANDES PAEZANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1005941-49.2019.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS EM 

DECORRENCIA DE DESCONTO INDEVIDO proposta por GEYDYSON 

FERNANDES PAEZANO em desfavor de BANCO BMG S.A, alegando, em 

síntese, que é funcionário público e o Requerido realizou descontos 

mensais em sua folha de pagamento no valor de R$ 197,01 (cento e 

noventa e sete Reais e um centavos), referente à empréstimo consignado 

que não contratou. 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. O Reclamado arguiu prescrição, 

uma vez que os referidos descontos ocorrem há mais de 05 anos. 

Entretanto, não há o que se falar em prescrição, pois, está caracterizada 

obrigação de trato sucessivo, cujo termo inicial será o da última parcela 

descontada: DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PRESCRIÇÃO – PREJUDICIAL 

DE MÉRITO AFASTADA – DÍVIDA ORIUNDA DE CONTRATOS DE 

EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS OBTIDOS MEDIANTE FRAUDE – AUSÊNCIA 

DE PROVA EM CONTRÁRIO – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DEVER 

DE INDENIZAR – QUANTUM ARBITRADO – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – 

MANTIDO – JUROS E CORREÇÃO – TERMO INICIAL – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.Em que pese os descontos tenham 

se iniciado em junho de 2009 na espécie, o certo é que estes 

permaneceram, caracterizando a obrigação de trato sucessivo, em que o 

termo inicial será sempre o vencimento da última parcela, motivo pelo pela 
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qual não há falar na ocorrência da prescrição descrita no art. 27, do CDC .

(...) (TJMT. APELAÇÃO CÍVEL , TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 07/11/2018, Publicado no DJE 09/11/2018). Assim, rejeito a 

preliminar arguida. Suscitou, ainda, incompetência dos Juizados Especiais, 

pois, são incompetentes para processar e julgar conflitos envolvendo 

matéria probatória complexa. Entretanto, admite-se prova técnica informal 

(art. 35 da Lei 9.099/95 e enunciado 12 do FONAJE). No presente caso, o 

conjunto probatório produzido autoriza julgar o mérito da demanda, sem a 

necessidade prova pericial. Ademais, o autor não impugnou a assinatura 

do contrato apresentado, razão pela qual REJEITO a preliminar. Passo ao 

julgamento do mérito. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão à parte autora. Ab 

initio, destaco que a presente lide deve ser solucionada à luz do Código de 

Defesa do Consumidor, cujas normas são de ordem pública e de interesse 

e função social, de natureza cogente, como disposto no artigo 1º da 

legislação consumerista, que reconhece no consumidor a parte mais fraca 

na relação de consumo, afastando, assim, a igualdade formal das partes, 

tal como capitulada no Código Civil e outras leis, para acolher a 

vulnerabilidade do consumidor. Friso ainda, que a responsabilidade da ré é 

de natureza objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor, ou seja, tratando de responsabilidade objetiva, basta ao 

consumidor demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade. O 

Requerido argumenta que o autor adquiriu o empréstimo consignado e 

trouxe aos autos contrato, cuja assinatura é idêntica com os demais 

documentos que instruem a inicial. Juntou também comprovante de TED na 

conta de titularidade do autor. Em que pese a impugnação do autor, o 

conjunto probatório autoriza a conclusão de que houve relação negocial 

firmada entre as partes e que o desconto foi decorrente de termos 

pré-estabelecido entre as mesmas. Assim, não há falar em restituição dos 

valores, muito menos em indenização a título de danos morais, pois não 

comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte Reclamada. DIANTE 

DO EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: Julgar 

IMPROCEDENTE os pedidos da exordial, nos termos do art. 487, I CPC; Sem 

custas e honorários advocatícios (art. 54 e 55 da Lei 9099/95) Sentença 

publicada eletronicamente. Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Intimem-se. Submeto o presente projeto de sentença à 

juíza togada para homologação, na forma do art. 8º, parágrafo único, da 

Lei Complementar nº 270/2007. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, 

etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Hanae Yamamura de Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006031-57.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GUALTERNEY CAMPOS DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1006031-57.2019.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS EM 

DECORRENCIA DE DESCONTO INDEVIDO proposta por GUALTERNEY 

CAMPOS DE MORAIS em desfavor de BANCO BMG S.A, alegando, em 

síntese, que é funcionário público e o Requerido realizou descontos 

mensais em sua folha de pagamento no valor de R$ 183,62 (cento e 

oitenta e três Reais e sessenta e dois centavos). 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. O Requerido suscitou 

incompetência dos Juizados Especiais, pois, são incompetentes para 

processar e julgar conflitos envolvendo matéria probatória complexa. 

Entretanto, admite-se prova técnica informal (art. 35 da Lei 9.099/95 e 

enunciado 12 do FONAJE). No presente caso, o conjunto probatório 

produzido autoriza julgar o mérito da demanda, sem a necessidade prova 

pericial, razão pela qual REJEITO a preliminar. Rejeito o pedido de conexão, 

uma vez que trata-se de contratos distintos. Passo ao julgamento do 

mérito. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que não assiste razão à parte autora. Ab initio, 

destaco que a presente lide deve ser solucionada à luz do Código de 

Defesa do Consumidor, cujas normas são de ordem pública e de interesse 

e função social, de natureza cogente, como disposto no artigo 1º da 

legislação consumerista, que reconhece no consumidor a parte mais fraca 

na relação de consumo, afastando, assim, a igualdade formal das partes, 

tal como capitulada no Código Civil e outras leis, para acolher a 

vulnerabilidade do consumidor. Friso ainda, que a responsabilidade da ré é 

de natureza objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor, ou seja, tratando de responsabilidade objetiva, basta ao 

consumidor demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade. O 

Requerido argumenta que o autor adquiriu o empréstimo consignado e 

trouxe aos autos contrato assinado pelo demandante, cuja assinatura é 

idêntica aos demais documentos que instruem a inicial. Juntou também 

comprovante de TED na conta de titularidade do autor. Em que pese a 

impugnação do autor que desconhece o referido contrato, a assinatura é 

idêntica aos demais documentos assinado pelo mesmo, assim como os 

documentos apresentados para a contratação trata-se do mesmo 

documento de identificação juntado na exordial. Outrossim, o demandante 

não comprovou que não se beneficiou dos valores, tal qual informado pelo 

Requerido. Para tanto bastaria colacionar aos autos extrato bancário 

demonstrando a inexistência de depósito do valor do empréstimo, o que 

não o fez. Portanto, o conjunto probatório autoriza a conclusão de que 

houve relação negocial firmada entre as partes e que o desconto foi 

decorrente de termos pré-estabelecido entre as mesmas. Assim, não há 

falar em restituição dos valores, muito menos em indenização a título de 

danos morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder da 

parte Reclamada. DIANTE DO EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos 

consta, DECIDO: Julgar IMPROCEDENTE os pedidos da exordial, nos 

termos do art. 487, I CPC; Sem custas e honorários advocatícios (art. 54 e 

55 da Lei 9099/95) Sentença publicada eletronicamente. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto o 

presente projeto de sentença à juíza togada para homologação, na forma 

do art. 8º, parágrafo único, da Lei Complementar nº 270/2007. Grace 

Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005709-37.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROBISON RAMIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MACHADO DE OLIVEIRA OAB - MT0011048A-B 

(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))

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1005709-37.2019.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS EM 

DECORRENCIA DE DESCONTO INDEVIDO proposta por ROBISON RAMIRES 

em desfavor de BANCO BMG S.A, alegando, em síntese, que é funcionário 
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público e o Requerido realizou diversos descontos mensais em sua folha 

de pagamento referente à empréstimo consignado e cartão de crédito, 

cujos serviços não foram contratados pelo demandante. 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. O 

Requerido arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, pois, o contrato foi 

cedido ao Banco Itaú. Contudo, infere-se da folha de pagamento do autor 

que os descontos foram realizados pelo Requerido, o que o torna legítimo 

para responder aos termos da ação, razão pela qual Rejeito a preliminar 

suscitada. O Reclamado arguiu prescrição, uma vez que os referidos 

descontos ocorrem há mais de 05 anos. Entretanto, não há o que se falar 

em prescrição, pois, está caracterizada obrigação de trato sucessivo, 

cujo termo inicial será o da última parcela descontada: DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – 

PRESCRIÇÃO – PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA – DÍVIDA ORIUNDA 

DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS OBTIDOS MEDIANTE 

FRAUDE – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – RESTITUIÇÃO NA 

FORMA SIMPLES – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM ARBITRADO – 

VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – MANTIDO – JUROS E CORREÇÃO – 

TERMO INICIAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – 

SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO.Em que pese os descontos tenham se iniciado em junho de 2009 

na espécie, o certo é que estes permaneceram, caracterizando a 

obrigação de trato sucessivo, em que o termo inicial será sempre o 

vencimento da última parcela, motivo pelo pela qual não há falar na 

ocorrência da prescrição descrita no art. 27, do CDC .(...) (TJMT. 

APELAÇÃO CÍVEL , TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 07/11/2018, Publicado no DJE 09/11/2018). Assim, rejeito a preliminar 

arguida. Passo ao julgamento do mérito. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão 

à parte autora. Ab initio, destaco que a presente lide deve ser solucionada 

à luz do Código de Defesa do Consumidor, cujas normas são de ordem 

pública e de interesse e função social, de natureza cogente, como 

disposto no artigo 1º da legislação consumerista, que reconhece no 

consumidor a parte mais fraca na relação de consumo, afastando, assim, 

a igualdade formal das partes, tal como capitulada no Código Civil e outras 

leis, para acolher a vulnerabilidade do consumidor. Friso ainda, que a 

responsabilidade da ré é de natureza objetiva, nos termos do artigo 14 do 

Código de Defesa do Consumidor, ou seja, tratando de responsabilidade 

objetiva, basta ao consumidor demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo de 

causalidade. O Requerido argumenta que o autor adquiriu o empréstimo 

consignado e trouxe aos autos contrato assinado pelo demandante, cuja 

assinatura é idêntica aos demais documentos que instruem a inicial, os 

quais, não foram impugnados pelo demandante. Outrossim, o demandante 

não comprovou que não se beneficiou dos valores, tal qual informado pelo 

Requerido. Para tanto bastaria colacionar aos autos extrato bancário 

demonstrando a inexistência de depósito do valor do empréstimo, o que 

não o fez. Portanto, o conjunto probatório autoriza a conclusão de que 

houve relação negocial firmada entre as partes e que o desconto foi 

decorrente de termos pré-estabelecido entre as mesmas. Assim, não há 

falar em restituição dos valores, muito menos em indenização a título de 

danos morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder da 

parte Reclamada. DIANTE DO EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos 

consta, DECIDO: Julgar IMPROCEDENTE os pedidos da exordial, nos 

termos do art. 487, I CPC; Sem custas e honorários advocatícios (art. 54 e 

55 da Lei 9099/95) Sentença publicada eletronicamente. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto o 

presente projeto de sentença à juíza togada para homologação, na forma 

do art. 8º, parágrafo único, da Lei Complementar nº 270/2007. Grace 

Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006026-35.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GUALTERNEY CAMPOS DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo 1006026-35.2019.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS EM 

DECORRÊNCIA DE DESCONTO INDEVIDO proposta por GUALTERNEY 

CAMPOS DE MORAIS em desfavor de BANCO BMG S.A, alegando, em 

suma, que é servidor público e o Requerido realizou descontos em folha 

de pagamento no valor mensal de R$ 58,40 (cinquenta e oito Reais e 

quarenta centavos). Ocorre que o autor não realizou este empréstimo. 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. O Requerido arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, pois, o 

contrato foi cedido ao Banco Itaú. Contudo, infere-se da folha de 

pagamento do autor que os descontos foram realizados pelo Requerido, o 

que o torna legítimo para responder aos termos da ação, razão pela qual 

Rejeito a preliminar suscitada. Passo à análise do mérito. É certo que o 

consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de 

Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir 

a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, 

consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão 

constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do 

CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a 

hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de seus 

direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Neste contexto, caberia à instituição 

comprovar os fatos extintivos de sua responsabilidade, demonstrando a 

contratação dos serviços pela parte autora a justificar os descontos. O 

Requerido não impugnou os fatos da inicial, tampouco apresentou contrato 

de empréstimo realizado pelo autor. Portanto, não comprovou a 

negociação entre as partes. Sendo assim, restou demonstrado a falha na 

prestação de serviço pelo demandado, sendo a procedência do pedido 

exordial medida que se impõe. Constatada, então, a responsabilidade da ré 

passo à análise dos danos reclamados e sua quantificação correlata. 

Quanto aos danos morais, embora a cobrança indevida de valores, por si 

só, não implica ocorrência de dano moral indenizável, tenho que os 

descontos indevidos no benefício previdenciário percebido pela autora 

comprovam o ato ilícito, de modo que ficou privada de parte do valor 

utilizado para o custeio das suas necessidades básicas e verba de 

caráter alimentar. Logo, no caso concreto, a situação a qual foi submetida 

a autora transbordou em muito a esfera dos dissabores inerentes à vida 

em sociedade, razão pela qual é devida a reparação pelos danos 

imateriais suportados. Assim, no que concerne a fixação do valor que 

corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na 

causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Quanto ao pedido 

de restituição, cabe registrar que, em que pese as alegações do autor que 

o valor de R$58,40 estava sendo descontado desde 2014, os holerites 
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demonstram o desconto deste montante no período de janeiro/2017 a 

setembro/2019. Embora o demandante explane que este valor estava 

absorvido em outras parcelas, os valores individualmente discriminados 

não totalizam o valor mensal de R$ 443,57 (quatrocentos e quarenta e três 

Reais e cinquenta e sete centavos) apontado pelo autor. Portanto, deve 

ser ressarcido em dobro apenas o valor comprovadamente descontado. 

POSTO ISTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO julgar 

PROCEDENTE os pedidos da exordial, nos termos do art. 487, I, do CPC, 

para: a) CONDENAR o Requerido ao pagamento a título de danos morais à 

parte Autora no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com fulcro nos 

artigos no art. 5.º, V da CF/88 c/c art. 14 da Lei n. º 8.078/90, incidindo-se 

correção monetária e juros a partir da data do arbitramento, forte na 

Súmula 362 do STJ; b) CONDENAR o Requerido a RESTITUIR, em dobro, o 

valor descontado indevidamente, no total de R$ 3.854,40 (três mil e 

oitocentos e cinquenta e quatro Reais e quarenta centavos), o qual deverá 

ser corrigido pelo INPC desde a propositura da ação (art. 1º, § 2º, Lei n. 

6899/81) e juros de 1% ao mês desde a citação válida. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, e em nada sendo requerido pelas partes, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Grace 

Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA 

JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005615-89.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE PESTANA DE SOUSA OAB - MT0021170A-O (ADVOGADO(A))

EDUARDO SORTICA DE LIMA OAB - MT7485-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):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo n. 1005615-89.2019.8.11.0006 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 C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS POR ATO ILÍCITO ajuizada por VALDECI ALVES DOS SANTOS em 

desfavor de BANCO DO BRASIL, alegando, em síntese, que em 

27.03.2017 firmou com o banco requerido contrato de financiamento - 

Cédula de Crédito Bancário nº 12040362 -, para a aquisição do veículo Fiat 

Estrada Working 1.4 8V, Flex 22p, Ano 2013, Placa OBP 7354, Renavan 

553874705, Chassi nº 9BD27804MD7693396, sendo o referido veículo 

alienado ao demandado. Ocorre que no ano de 2019 foi ao DETRAN pagar 

as taxas e licenciamento anual do veículo e foi impedido de fazê-lo porque 

o requerido havia procedido a baixa do gravame em 18.07.2018 e, 

31.07.2018 procedeu com registro de novo gravame de alienação. Assim, 

o DETRAN entende se tratar de um novo contrato e exige a apresentação 

deste para emitir o documento. Narra o autor que procurou a agência do 

banco requerido e foi informado que precisaria assinar um novo contrato, 

sem justificativa, e o mesmo se negou a assinar uma vez que não se trata 

da mesma cédula de crédito convencionada entre as partes. 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. 

Decreto a revelia do requerido nos termos do artigo 20 da Lei 9099/95 e 

Enunciado 78 do FONAJE. Rejeito a preliminar de inépcia da inicial uma vez 

que está preenchido os requisitos do artigo 319 do CPC. Passo ao 

julgamento do mérito. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão 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 ao requerido 

comprovar os fatos extintivos de sua responsabilidade, o que não o fez. 

Em sua contestação o Requerido sustenta que a baixa do gravame não é 

automática, sendo ônus do consumidor providenciá-lo. Contudo, o objeto 

da ação não é a baixa do gravame e sim o fato do banco ter dado baixa no 

gravame anterior e no mesmo mês realizado novo registro, subtendendo 

que havia sido celebrado novo contrato tendo o veículo em questão por 

objeto. Por sua vez, o requerido não apresentou justificativa para tal ato. 

Portanto, está caracterizada a falha de prestação do serviço, que trouxe 

transtornos ao autor, impedindo que realizasse o licenciamento anual do 

veículo, configurando o dano moral (in re ipsa). Para o valor arbitramento 

em dano moral o magistrado deve sempre ter como princípio norteadores a 

razoabilidade, a moderação e o bom senso, sopesar as condições 

econômicas e sociais das partes, as circunstâncias do fato, a 

repercussão do ato danoso e os propósitos compensatório e 

pedagógico-punitivo do instituto. Reputa-se assim existente a relação 

jurídica obrigacional entre as partes, restando inequívoca a obrigação de 

reparar o dano causado. Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, 

por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), 

assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do 

dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor que 

corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na 

causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. POSTO ISTO, e por 

tudo mais que dos autos consta, DECIDO julgar PROCEDENTE os pedidos 

da exordial, nos termos do art. 487, I, CPC, para: a) DeterminaR que o 

Requerido emita, no prazo de 15 dias, contrato de financiamento sem 

alteração das condições pactuadas na cédula de crédito bancário n. 

12040362, para que o autor possa renovar o licenciamento anual do 

veículo; b) CONDENAR a reclamada a pagar a título de danos morais ao 

Autor o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com fulcro nos artigos no 

art. 5.º, V da CF/88 c/c art. 14 da Lei n.º 8.078/90, acrescidos de juros, 

pelo INPC, desde a citação (arts. 405 e 406 do Código Civil), e correção 

monetária a partir deste decisum (Súmula 362 do STJ). Deixo de condenar 

em custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 

55, da Lei nº 9.099/95; Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Intimem-se. Submeto o presente projeto de sentença a juíza togada 

para homologação, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Grace Alves 

da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, 

na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA 

JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006024-65.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GUALTERNEY CAMPOS DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1006024-65.2019.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS EM 

DECORRENCIA DE DESCONTO INDEVIDO proposta por GUALTERNEY 

CAMPOS DE MORAIS em desfavor de BANCO BMG S.A, alegando, em 

síntese, que é funcionário público e o Requerido realizou descontos 

mensais em sua folha de pagamento no valor de 36,23 (trinta e seis Reais 

e vinte e três centavos) referente à empréstimo consignado, cujos serviço 

não foi contratado pelo demandante. 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. O Requerido arguiu preliminar de 

ilegitimidade passiva, pois, o contrato foi cedido ao Banco Itaú. Contudo, 

infere-se da folha de pagamento do autor que os descontos foram 

realizados pelo Requerido, o que o torna legítimo para responder aos 

termos da ação, razão pela qual Rejeito a preliminar suscitada. Passo ao 

julgamento do mérito. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão à parte autora. Ab 

initio, destaco que a presente lide deve ser solucionada à luz do Código de 

Defesa do Consumidor, cujas normas são de ordem pública e de interesse 

e função social, de natureza cogente, como disposto no artigo 1º da 

legislação consumerista, que reconhece no consumidor a parte mais fraca 

na relação de consumo, afastando, assim, a igualdade formal das partes, 

tal como capitulada no Código Civil e outras leis, para acolher a 

vulnerabilidade do consumidor. Friso ainda, que a responsabilidade da ré é 

de natureza objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor, ou seja, tratando de responsabilidade objetiva, basta ao 

consumidor demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade. O 

Requerido argumenta que o autor adquiriu o empréstimo consignado e 

trouxe aos autos contrato assinado pelo demandante, cuja assinatura é 

idêntica aos demais documentos que instruem a inicial, bem como juntou 

comprovante de TED em conta de titularidade do autor. Por sua vez, o 

demandante não comprovou que não se beneficiou dos valores, tal qual 

informado pelo Requerido. Para tanto bastaria colacionar aos autos extrato 

bancário demonstrando a inexistência de depósito do valor do empréstimo, 

o que não o fez. Portanto, o conjunto probatório autoriza a conclusão de 

que houve relação negocial firmada entre as partes e que o desconto foi 

decorrente de termos pré-estabelecido entre as mesmas. Assim, não há 

falar em restituição dos valores, muito menos em indenização a título de 

danos morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder da 

parte Reclamada. DIANTE DO EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos 

consta, DECIDO: Julgar IMPROCEDENTE os pedidos da exordial, nos 

termos do art. 487, I CPC; Sem custas e honorários advocatícios (art. 54 e 

55 da Lei 9099/95) Sentença publicada eletronicamente. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto o 

presente projeto de sentença à juíza togada para homologação, na forma 

do art. 8º, parágrafo único, da Lei Complementar nº 270/2007. Grace 

Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA 

JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006029-87.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GUALTERNEY CAMPOS DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo 1006029-87.2019.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS EM 

DECORRÊNCIA DE DESCONTO INDEVIDO proposta por GUALTERNEY 

CAMPOS DE MORAIS em desfavor de BANCO BMG S.A, alegando, em 

suma, que é servidor público e o Requerido realizou descontos em folha 

de pagamento no valor mensal de R$ 83,70 (oitenta e três Reais e setenta 

centavos). Ocorre que o autor não realizou este empréstimo. 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. O 

Requerido arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, pois, o contrato foi 

cedido ao Banco Itaú. Contudo, infere-se da folha de pagamento do autor 

que os descontos foram realizados pelo Requerido, o que o torna legítimo 

para responder aos termos da ação, razão pela qual Rejeito a preliminar 

suscitada. Passo à análise do mérito. É certo que o consumidor se 

encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do 

Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua 

hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, consideradas 

de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão constitucional 

contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das 

Disposições Transitórias. Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC a 

inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a hipossuficiência 

da parte autora para a facilitação da defesa de seus direitos, vez que as 

empresas têm melhores condições e técnica de produzirem provas a seu 

favor. Neste contexto, caberia à instituição comprovar os fatos extintivos 

de sua responsabilidade, demonstrando a contratação dos serviços pela 

parte autora a justificar os descontos. O Requerido não impugnou os fatos 

da inicial, tampouco apresentou contrato de empréstimo realizado pelo 

autor. Portanto, não comprovou a negociação entre as partes. Sendo 

assim, restou demonstrado a falha na prestação de serviço pelo 

demandado, sendo a procedência do pedido exordial medida que se 

impõe. Constatada, então, a responsabilidade da ré passo à análise dos 

danos reclamados e sua quantificação correlata. Quanto aos danos 

morais, embora a cobrança indevida de valores, por si só, não implica 

ocorrência de dano moral indenizável, tenho que os descontos indevidos 

no benefício previdenciário percebido pela autora comprovam o ato ilícito, 

de modo que ficou privada de parte do valor utilizado para o custeio das 

suas necessidades básicas e verba de caráter alimentar. Logo, no caso 

concreto, a situação a qual foi submetida a autora transbordou em muito a 

esfera dos dissabores inerentes à vida em sociedade, razão pela qual é 

devida a reparação pelos danos imateriais suportados. Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Quanto ao pedido de restituição, cabe registrar que, em que 

pese as alegações do autor que o valor de R$83,70 estava sendo 

descontado desde 2014, os holerites demonstram o desconto deste 

montante no período de janeiro/2017 a setembro/2019. Embora o 

demandante explane que este valor estava absorvido em outras parcelas, 

os valores individualmente discriminados não totalizam o valor mensal de 

R$ 443,57 (quatrocentos e quarenta e três Reais e cinquenta e sete 

centavos) apontado pelo autor. Portanto, deve ser ressarcido em dobro 

apenas o valor comprovadamente descontado. POSTO ISTO, e por tudo 

mais que dos autos consta, DECIDO julgar PROCEDENTE os pedidos da 

exordial, nos termos do art. 487, I, do CPC, para: a) CONDENAR o 

Requerido ao pagamento a título de danos morais à parte Autora no valor 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070224/3/2020 Página 146 de 758



de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com fulcro nos artigos no art. 5.º, V da 

CF/88 c/c art. 14 da Lei n. º 8.078/90, incidindo-se correção monetária e 

juros a partir da data do arbitramento, forte na Súmula 362 do STJ; b) 

CONDENAR o Requerido a RESTITUIR, em dobro, o valor descontado 

indevidamente, no total de R$ 5.524,20 (cinco mil e quinhentos e vinte e 

quatro Reais e vinte centavos), o qual deverá ser corrigido pelo INPC 

desde a propositura da ação (art. 1º, § 2º, Lei n. 6899/81) e juros de 1% 

ao mês desde a citação válida. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, e 

em nada sendo requerido pelas partes, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Submeto os autos 

ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, 

etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 253348 Nr: 6436-13.2019.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLEYSON LUCAS MARQUES DA SILVA, 

ADRIELI ARRUDA DOS SANTOS, LEANDRO APARECIDO CARLOS, 

VICTOR OLIVEIRA RAMOS, DIEGO DA COSTA AGUIAR, EDINALDO 

VIEIRA, JONATHAN FRANCISCO BARBOSA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BARBARA MARIA LIMA 

PEREIRA - OAB:22.212, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:"MT", KHRISTIAN SANTANA RAMOS - OAB:10318, 

KHRISTIAN SANTANA RAMOS - OAB:10318/MT, LUCY ROSA DA 

SILVA - OAB:2613, MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR - OAB:14374

 Pelo exposto, com supedâneo no art. 316 c.c art. 319 e art. 321 do 

Estatuto Adjetivo Penal, REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA dos 

denunciados EDINALDO VIEIRA, filho de Enardo Vieira e Maria de Jesus 

Vieira; VICTOR OLIVEIRA RAMOS, filho de Cláudio Ortiz Ramos e Rosimar 

Nonato de Oliveira; GLEYSON LUCAS MARQUES DA SILVA, filho de Ana 

Maria Marques da Silva Poiche Artiaga; DIEGO DA COSTA AGUIAR, filho 

de Erivelton da Costa Aguar e Divoene Marcia Aguiar e; LEANDRO 

APARECIDO CARLOS, Filho de José Carlos Sobrinho e Maria do Carmo 

Spassini, cumulada com imposição de medidas cautelares elencadas no 

art. 319 do mesmo Diploma Legal, a saber:1) comparecimento a todos os 

atos que forem intimados;2) não se ausentarem do território do Estado de 

Mato Grosso sem prévia comunicação ao juízo;3) recolhimento domiciliar 

dos acusados no período noturno e nos dias de folga.4) utilização de 

monitoração eletrônica, pelo período de 06 (seis) meses, devendo ser feita 

a colocação no momento da soltura.Oficie-se ao Diretor da Unidade 

Prisional, para ciência e cumprimento do item ‘4’.Observando-se que caso 

os denunciados descumpram quaisquer das medidas cautelares ora 

impostas, ensejará a revogação da medida e a decretação da prisão 

preventiva (parágrafo único do artigo 312 do Código de Processo Penal – 

Lei nº 12.403/11). SIRVA A PRESENTE DECISÃO COMO ALVARÁ DE 

SOLTURA para colocar em liberdade os denunciados acima citados, se 

por outro motivo não devam permanecer presos.SIRVA TAMBÉM A 

PRESENTE DECISÃO COMO ALVARÁ DE MUDANÇA DE REGIME 

PRISIONAL em favor de ADRIELI ARRUDA DOS SANTOSO, brasileira, filha 

de Roberto Alves dos Santos e Rosana Vicencia de Arruda, 

COLOCANDO-A EM PRISÃO DOMICILIAR, conforme fundamentação 

alhures.

Comarca de Diamantino

1ª Vara Cível

Intimação

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

Processo Número: 1000157-60.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

R. N. D. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDINEI TEODORO DA SILVA OAB - MT26756/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. A. M. D. C. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000157-60.2020.8.11.0005. 

AUTOR(A): ROSILENE NUNES DE ALMEIDA REU: GIVALDO ANTONIO 

MARCIANO DA CRUZ Vistos etc. Faculto a autora a emenda da inicial 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos declaração de 

hipossuficiência e para colacionar aos autos declaração de imposto de 

renda. Decorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se e venham-me os autos 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Diamantino, 20 de março de 2020. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000245-98.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ODILON ROSBACH DE SOUZA (REQUERENTE)

VALDIRENE MAXIMIANO PEDROSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYARA MAXIMIANO VENEZIANO OAB - MT20537/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 1000245-98.2020.8.11.0005. 

REQUERENTE: VALDIRENE MAXIMIANO PEDROSO, ODILON ROSBACH DE 

SOUZA Vistos etc. Cuida-se de Acordo de Reconhecimento e Dissolução 

de União Estável C/C Partilha de Bens ajuizado por ODILON ROSBACH DE 

SOUZA e VALDIRENE MAXIMIANO PEDROSO, ambos devidamente 

qualificados nos autos. Narra o acordo que os requerentes conviveram 

em união estável desde o ano de 1994 até o ano de 2020. Informa que na 

constância da união, o casal adquiriu bens, quais são: - um lote, 

proveniente de reforma agrária, na qual foram realizadas as seguintes 

benfeitorias: duas casas de alvenaria, com instalações elétricas 

incompletas, uma casa de madeira antiga, um poço semi artesiano e cerca 

em toda a extensão do imóvel, localizado no lote 54 do Assentamento PA 

Caeté; - uma motocicleta, HONDA NXR/150 BROS ES, gasolina, placa 

NJK8070, ano 2007/2008; - um veiculo automotor, FIAT UNO VIVACE 1.0, 

álcool/gasolina, placa NJV3962, ano 2011/2011; - um caminhão, 

MERCEDES BENZ/L1513, diesel, ano 1978/1978, placa GQO7045; Relatam 

ainda, que durante a convivência, adquiriram dividas, quais são: - R$ 

65.413,06 (sessenta e cinco mil quatrocentos e treze reais e seis 

centavos), junto à empresa Sicredi Centro Norte; - 1.619 (um mil 

seiscentos e dezenove) sacas de milho em grãos, requerida pela empresa 

Via Fértil Produtos Agropecuários LTDA, atualizada em R$ 200.000,00 

(duzentos mil reais); - R$ 15.000,00 (quinze mil reais) referente à 

aquisição do veículo FIAT UNO VIVACE 1.0, álcool/gasolina, placa 

NJV3962, ano 2011/2011, alienada a B.V Financeira; Pugnam pelo 

reconhecimento e dissolução da união estável, bem como os benefícios da 

justiça gratuita. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Decido. 

De inicio, o pedido para deferimento da Justiça Gratuita, merece 

acolhimento. Sabe-se que o Novo Código de Processo Civil admite a 

carência momentânea de recursos, prevendo a possibilidade de o 

benefício ser concedido por ato específico, ou mesmo a redução e 

parcelamento das custas. Veja-se: “Art.98 (...) § 5º A gratuidade poderá 

ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou 

consistir na redução percentual de despesas processuais que o 

beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento”. A prova 

produzida pelos documentos (ids. 17743280/17906866) demonstram que 

os autores não possuem rendimentos suficientes para o desembolso das 

despesas do processo, porque há risco de comprometimento do seu 

sustento e de sua família. Assim, diante do documento firmado pelos 

autores, não havendo nos autos, pelo menos até agora, prova no sentido 

de que eles podem arcar com as despesas processuais e os honorários 

advocatícios, sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, deve ser 

deferido o pedido, ressalvada, entretanto, a possibilidade de futura 

impugnação e revogação, caso sobrevenha comprovação de sua 
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capacidade financeira, consoante dispõe o art. 100 do CPC/2015. Passo a 

análise do pedido. Entendo justo o entabulado entre as partes. Presentes 

os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do 

processo. Não há preliminares, passo à análise e deslinde do mérito. Com 

efeito, a Constituição da República, em seu art. 226, §3º, dispõe acerca do 

reconhecimento da união estável entre homem e mulher como entidade 

familiar, ‘in verbis’: “Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial 

proteção do Estado. (...) § 3º - Para efeito da proteção do Estado, é 

reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade 

familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento.” E ainda o 

art. 1.723, do Código Civil, diz que: “Art. 1.723. É reconhecida como 

entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na 

convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo 

de constituição de família. § 1º A união estável não se constituirá se 

ocorrerem os impedimentos do art. 1.521; não se aplicando a incidência do 

inciso VI no caso de a pessoa casada se achar separada de fato ou 

judicialmente. § 2º As causas suspensivas do art. 1.523 não impedirão a 

caracterização da união estável.” Destaca o texto normativo acima 

mencionado que a caracterização da união estável exige não somente a 

demonstração cabal da mantença de convivência pública, contínua, 

duradoura e com a intenção de constituição de família. Resta comprovado 

nos autos, a existência de união estável entre as partes, sendo 

suficientes as provas já existentes, visto que no pactuado não se 

vislumbra qualquer prejuízo a terceiros. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL 

– FAMÍLIA – RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL – 

ACORDO CELEBRADO ENTRE OS CONVIVENTES – HOMOLOGAÇÃO 

PELO JUÍZO – POSSIBILIDADE – DIREITOS DISPONÍVEIS – 

DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS – PRINCÍPIO DA 

AUTONOMIA DE VONTADE DAS PARTES. 1- Tratando-se de acordo de 

reconhecimento e dissolução de união estável celebrado entre maiores e 

capazes, sem vício de consentimento, nulidade ou prejuízo a terceiros, 

não é necessária a dilação probatória para comprovar a idoneidade do 

pactuado.” (TJ-MG – AC: 10074150085384001 MG, Relator: Renato 

Dresch, Data de Julgamento: 25/05/2017, Câmaras Cíveis/4ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 14/06/2017). Quanto à partilha dos bens, na 

ausência de pacto de convivência tem-se que o regime a ser adotado é o 

da comunhão parcial de bens, conforme dispõe o art. 1.725, do Código 

Civil, ‘in verbis’: “Art. 1.725. Na união estável, salvo contrato escrito entre 

os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o 

regime da comunhão parcial de bens.” Acerca do regime de comunhão 

parcial de bens, assim dispõe o art. 1.660, do Código Civil ‘in verbis’: "Art. 

1.660. Entram na comunhão: I - os bens adquiridos na constância do 

casamento por título oneroso, ainda que só em nome de um dos cônjuges; 

II - os bens adquiridos por fato eventual, com ou sem o concurso de 

trabalho ou despesa anterior; III - os bens adquiridos por doação, herança 

ou legado, em favor de ambos os cônjuges; IV - as benfeitorias em bens 

particulares de cada cônjuge; V - os frutos dos bens comuns, ou dos 

particulares de cada cônjuge, percebidos na constância do casamento, ou 

pendentes ao tempo de cessar a comunhão.” Conforme preceitua o atual 

Código Civil, em seu artigo 840 e seguintes, uma das formas de extinção 

da obrigação consiste na transação, entendida como estabelecimento de 

concessões mútuas com vistas à extinção do litígio ou da obrigação. 

Simultaneamente, prevê o Novo Código de Processo Civil que a transação 

deve ser homologada, extinguindo-se o processo respectivo com 

resolução do mérito. No caso em epígrafe, verifico que as partes estão 

devidamente representadas, tendo firmado o acordo acima descrito, cuja 

homologação se pleiteia numa demonstração inequívoca de que se deseja 

compor independentemente de interferência estatal. Ante o exposto, 

entendendo justo o entabulado entre as partes, HOMOLOGO POR 

SENTENÇA o acordo de vontade das partes, razão pela qual: RECONHEÇO 

a união estável existente entre VALDIRENE MAXIMIANO PEDROSO e 

ODILON ROSBACH DE SOUZA no período do ano de 1994 a 2020 e 

DECRETO SUA DISSOLUÇÃO. Por conseguinte, JULGO EXTINTO o 

processo com julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, 

alínea “b” do NCPC. Sem custas em face a gratuidade, que defiro nos 

termos do art. 98, do CPC/2015. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpre-se. Diamantino, 19 de março de 2020. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001695-81.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGROPECUARIA VALE DA SERRA IND. COMERCIO IMP. E EXP. LTDA - ME 

(EXECUTADO)

EDSON SANCHES (EXECUTADO)

 

Intimo o Credor para recolher à custas do Selo de Autenticidade para 

encaminhamento do Termo de Penhora, para averbação, no prazo de 05 

(cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000088-62.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

VAZ SOLAR DE DIAMANTINO EMPREENDIMENTO SPE LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO FERREIRA OAB - ES11994 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE DIAMANTINO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO DOS ANJOS BARROSO MATTOS OAB - 012.443.761-32 

(PROCURADOR)

Outros Interessados:

Rubin Tadeu da Silva (TESTEMUNHA)

Durval Domingos (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000088-62.2019.8.11.0005. 

AUTOR(A): VAZ SOLAR DE DIAMANTINO EMPREENDIMENTO SPE LTDA 

REU: MUNICÍPIO DE DIAMANTINO PROCURADOR: RODRIGO DOS ANJOS 

BARROSO MATTOS Vistos etc. Designo audiência de conciliação, 

instrução e julgamento para o dia 05 de agosto de 2020, às 14:00 horas. 

As partes prestarão depoimento pessoal sob pena de confesso (artigo 

385 caput e § 1º NCPC). As testemunhas deverão ser qualificadas (artigo 

450 caput NCPC), bem como o(a) procurador(a) constituído(a) das partes 

litigantes intimar ou informar a(s) testemunha(s) arrolada(s), do dia, da 

hora e do local da audiência designada (art. 455, caput e § 1º, NCPC), 

ressalvado os casos do § 4º do art. 455 do mesmo ‘codex’. Fixo o prazo 

de 15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de testemunhas 

antes da audiência (art. 357, § 4, CPC/2015), sob pena de preclusão. 

Proceda-se, se for o caso, nos termos do art. 477, §§ 3º e 4º, do 

CPC/2015. Constem as advertências do § 8º, do art. 334 § 5º, do art. 455 

e a informação do art. 463, todos do CPC de 2015. O depoimento prestado 

em juízo é considerado serviço público (art. 463, NCPC). Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. Diamantino, 20 

de março de 2020. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000088-62.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

VAZ SOLAR DE DIAMANTINO EMPREENDIMENTO SPE LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO FERREIRA OAB - ES11994 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE DIAMANTINO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO DOS ANJOS BARROSO MATTOS OAB - 012.443.761-32 

(PROCURADOR)

Outros Interessados:

Rubin Tadeu da Silva (TESTEMUNHA)

Durval Domingos (TESTEMUNHA)

ARDUINO DOS SANTOS (TESTEMUNHA)

EDILSON BEIA (TESTEMUNHA)

 

Nos termos da Legislação Vigente e do art. 1.209 da CNGC, intimo o 

patrono da parte autora para providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, o 

pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça. A Guia de Recolhimento 

deverá ser retirada no site do TJMT, www.tjmt.jus.br. (em serviços > 

Guias > Emissão de Guia de Diligência), conforme Provimento 07/2017 - 

CGJ, referente aos dados abaixo especificados: Obs.: Lembrando que a 

guia e o comprovante de pagamento deverão ser juntados nos autos. 

Nome da(s) parte (s): Município de Diamantino - MT - Endereço:Av. Des. 

J.P.F.Mendes, Jardim Eldorado, Diamantino - MT 1. Testemunhas: 1 
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EDILSON BEIA, residente na Rodovia Senador Roberto Campos km 1,5 - 

Bairro Novo Diamantino -Diamantino MT - CEP:78.400-000. 2. 2- 

Testemunha: ARDUINO DOS SANTOS, residente e domiciliado na Zona 

Rural de Novo Diamantino – Diamantino – MT. Finalidade da Diligência: 

INTIMAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINO - MT e das TESTEMUNHAS 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000122-37.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ALEMIR GONCALVES BERTIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Felipe Augusto Stüker OAB - MT15536/B-B (ADVOGADO(A))

KATIA MATIAS DE CAMARGO BRAGHIN OAB - MT21659/O 

(ADVOGADO(A))

celito liliano bernardi OAB - MT7008-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

 

Intimo a parte Autora a apresentar as Contra-razões ao Recurso de 

Apelação id. 30544865.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001398-40.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS GAINO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DECISÃO Processo: 1001398-40.2018.8.11.0005. 

EXEQUENTE: SICREDI CENTRO NORTE EXECUTADO: LUIZ CARLOS GAINO 

Vistos etc. Defiro o pedido de penhora ‘on line’, via Bacenjud, de valores 

até o montante do débito executado que eventualmente forem encontrados 

em contas bancárias pertencentes à parte devedora, visto ser plenamente 

possível a penhora de dinheiro, pois assume prioridade na ordem 

preferencial prevista no artigo 835 do CPC/2015. Nesse sentido: 

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DE ATO 

PROCESSUAL – PREJUÍZO ÀS PARTES – INEXISTÊNCIA – APLICAÇÃO DO 

ARTIGO 282, §1º, DO CPC/2015 – PENHORA ON LINE – DEFERIMENTO – 

ARTIGO 854 DO CPC/2015 – PRIORIDADE NA ORDEM PREFERENCIAL – 

ARTIGO 835 DO CPC/2015 – OBJETIVO DE TORNAR MAIS CÉLERE E 

JUSTA A EXECUÇÃO EM BENEFÍCIO DO CREDOR – RECURSO 

DESPROVIDO. É indispensável, sob pena de nulidade, que da publicação 

constem os nomes das partes e de seus advogados, suficientes para sua 

identificação (artigo 272, §2º, do CPC/2015). Todavia, a nulidade dos atos 

processuais somente deve ser decretada se houver prejuízo à parte 

(artigo 282, §1º, do CPC/2015). Plenamente possível a penhora de 

dinheiro, pois assume prioridade na ordem preferencial prevista no artigo 

835 do CPC/2015. O entendimento jurisprudencial é firme no sentido de 

que a penhora ‘on line’ constitui instrumento de combate à morosidade 

processual nas ações executivas e de verdadeira busca pela efetividade 

do direito, não se fazendo necessário o esgotamento de todos os meios 

de busca por bens móveis e imóveis do devedor que garantam a 

satisfação do crédito a fim de requerer o bloqueio de numerários em 

contas bancárias da parte executada.” (TJ/MT - AI 97667/2016, Desa. 

Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara Cível, Julgado em 26/10/2016, 

Publicado no DJE 04/11/2016). Ante o exposto, PROCEDA-SE com a 

penhora, juntando aos autos o recibo de protocolamento de penhora de 

valores emitido pelo sistema Bacen Jud. Nos termos do § 1º, do art.1º do 

Provimento nº. 04/2007-CGJ, os autos permanecerão em gabinete até que 

se processe a ordem de bloqueio requisitada perante as instituições 

financeiras por meio do sistema Bacenjud. DEFIRO o pedido de inclusão do 

nome da parte devedora no SERASA, nos termos do § 3º, art. o art. 782 

do CPC/2015. Expeça-se a Certidão Judicial Comprobatória da Dívida, 

cujas expensas serão a cargo do exequente. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às Providências. Diamantino, 05 de março de 

2020. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 129673 Nr: 2722-82.2018.811.0005

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jean Carlos Ormond Figueiredo, Francisco 

Marcos Pereira de Sousa, Hiago Alves da Silva, Allan Christian Batista de 

Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Angelica Rodrigues Maciel - 

OAB:10.862/OAB MT, Marcos Wagner Santana Vaz - OAB:14783/MT

 Autos nº. 2722-82.2018.811.0005

Código nº. 129673

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

Vistos, etc.

Trata-se de pedido de revogação de prisão apresentado por ALLAN 

CHRISTIAN BATISTA DE ALMEIDA, alegando, em síntese, constrangimento 

ilegal em razão de excesso de prazo, e subsidiariamente, postula pela 

aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de 

Processo Penal (fls. 826/830).

O Ministério Público manifestou-se contrariamente ao pedido de revogação 

(fls. 839/845).

 É o relatório. Decido.

 Como se sabe, de acordo com o disposto pelo artigo 312 do Código de 

Processo Penal, a prisão preventiva é cabível quando houver prova da 

existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado 

pelo estado de liberdade do imputado, podendo ser decretada para 

garantir a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da 

instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

É considerada um mal necessário, pois suprime a liberdade do custodiado 

antes de uma sentença condenatória transitada em julgado, só se 

justificando em situações específicas, em que a custódia provisória seja 

indispensável.

De antemão, cumpre registrar que a materialidade do crime está 

estampada nos laudos de constatação anexados às fls. 39/40, 67/68, 

190/191, bem como nos termos de apreensão de fls. 37 e 168, boletins de 

ocorrência nº 2019.113226 (fl. 92), nº 2019.202703 (fls. 166/167) e 

demais documentos acostados ao feito. Por sua vez, os indícios de autoria 

podem ser extraídos dos termos de declarações/depoimentos acostados 

aos autos.

Impende destacar que a segregação do acusado ALLAN CHRISTIAN 

BATISTA DE ALMEIDA tem o condão de garantir a ordem pública.

Verifica-se presente, ainda, o perigo gerado pelo estado de liberdade do 

acusado, diante da gravidade do(s) delito(s) e reiteração criminosa.

Os crimes de tráfico e associação para o tráfico, supostamente, 

praticados pelo acusado ALLAN CHRISTIAN BATISTA DE ALMEIDA 

juntamento com os demais denunciados, demonstra a periculosidade 

social, de modo que a colocação em liberdade poderá colocar em risco a 

ordem social.

Ademais, não há que se falar em excesso de prazo para encerrramento 

da instrução processual, tendo em vista que trata-se de processo em que 

há pluralidade de denunciados (quarto), e ainda deve-se considerer que a 

demora também decorre em virtude de dois pedidos de redesignação de 

audiência realizados pelas Defesas dos acusados (vide fls. 756 e 778).

Dessa forma, encontra-se devidamente justificado o prolongamento da 

instrução criminal.

Outrossim, analisando detidamente, verifico que a medida é adequada e 

proporcional, visto que atende as peculiaridades do caso concreto.

É dos autos que o acusado ALLAN CHRISTIAN BATISTA DE ALMEIDA 

responde por outro procedimento criminal nesta Comarca de Diamantino 

(autos nº. 3219-96.2018.811.0005 – Código nº. 130914).

Outrossim, não se verifica alteração das circunstâncias fáticas descritas 

na decisão que decretou a prisão preventiva do denunciado.

Por fim, ressalto que a aplicação de medidas cautelares diversas da 
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prisão se revelam, no presente caso, inadequadas ou insuficientes.

 Por todo o exposto, tendo em vista permanecerem presentes os 

requisitos legais do artigo 312 do Código de Processo Penal, MANTENHO a 

prisão preventiva de ALLAN CHRISTIAN BATISTA DE ALMEIDA, já 

qualificado, para a garantia da ordem pública, e por consequência, 

INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva apresentado às fls. 

826/830.

No mais, ante o teor da Portaria-conjunta nº. 247/2020 do TJ/MT e 

Recomendação nº. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça que 

recomendam adiamentos das audiências como medidas de prevenção ao 

contágio do COVID-19 (Novo Coronavírus), redesigno a audiência para o 

dia 19 de maio de 2020, às 14h30min.

Intime-se os advogados Marcos Wagner Santana Vaz e Angélica 

Rodrigues Maciel para apresentarem, no prazo de 15 (quinze) dias, o 

instrumento de procuração em favor do acusado Hiago Alves da Silva.

Ciência ao Ministério Público e a(s) Defesa(s).

 Intimem-se. Requisite-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com urgência.

Diamantino/MT, 19 de março de 2020.

 RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 140738 Nr: 3987-85.2019.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edvaldo Gomes de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Wagner Santana Vaz 

- OAB:14783/MT

 Autos n. 3987-85.2019.811.0005

Código n. 140738

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

Vistos, etc.

Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva formulado pelo 

denunciado EDVALDO GOMES DE JESUS, baseado nos argumentos de 

ausência dos requisitos para a manutenção de sua prisão preventiva e 

excesso de prazo para a formação da culpa do acusado. 

Subsidiariamente, pugnou pela aplicação de medidas cautelares diversas 

da prisão.

 O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pedido de 

revogação da prisão (fls. 105/109).

 É o relatório. Decido.

 A Defesa alega excesso de prazo no encerramento da instrução criminal, 

razão pela qual pugna pela soltura do denunciado EDVALDO GOMES DE 

JESUS.

Analisando os autos registro que tal pedido não merece acolhimento.

 Em análise processual, constata-se que o acusado EDVALDO GOMES DE 

JESUS foi preso em flagrante, tendo a denúncia sido recebida e o réu 

apresentado resposta à acusação. Consta nos autos que o feito aguarda 

realização de audiência de instrução que somente foi adiada em razão da 

Portaria-conjunta nº. 247/2020 do TJ/MT e Recomendação nº. 62/2020 do 

Conselho Nacional de Justiça que recomendaram adiamentos das 

audiências como medidas de prevenção ao contágio do COVID-19 (Novo 

Coronavírus).

 Desta feita, não há que se falar em excesso de prazo, pois os prazos 

para conclusão do procedimento, como é cediço, não são inflexíveis, 

devendo ser reconhecido seu excesso somente quando a demora no 

procedimento seja flagrantemente injustificada.

Não obstante, há diversos entendimentos jurisprudenciais no sentido de 

que os prazos podem ser ainda maiores, considerando, sobretudo as 

peculiaridades de cada caso.

O prazo para encerramento de instrução criminal não é absoluto, 

conforme entendimento jurisprudencial a seguir descrito:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE 

RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO 

QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. 

RAZOABILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. O Supremo 

Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça não têm admitido o 

habeas corpus como sucedâneo do meio processual adequado, seja o 

recurso ou a revisão criminal, salvo em situações excepcionais, quando 

manifesta a ilegalidade ou sendo teratológica a decisão apontada como 

coatora. 2. Esta corte há muito sedimentou o entendimento de que a 

alegação de excesso de prazo na formação da culpa deve ser analisada 

à luz do princípio da razoabilidade, sendo que eventual extrapolação dos 

prazos processuais não decorre da simples soma aritmética. Para ser 

considerado injustificado, o excesso na custódia cautelar deve a demora 

ser de responsabilidade da acusação ou do Poder Judiciário, situação em 

que o constrangimento ilegal pode ensejar o relaxamento da segregação 

antecipada. 3. Não há como reconhecer o direito de relaxamento da 

prisão, pois não se verifica qualquer desídia do magistrado na condução 

do processo em questão, que tem tido regular tramitação. 4. Eventual 

demora para a conclusão do feito estaria justificada em razão das 

peculiaridades do caso concreto, tendo em vista a complexidade do 

processo, diversas testemunhas, além da necessidade de expedição de 

cartas precatórias. 5. A defesa também contribuiu para eventual atraso no 

processo, tendo em vista a sua insistência na ouvida de algumas 

testemunhas, sem fornecer o endereço correto. Constrangimento ilegal 

não caracterizado. 6. Habeas corpus não conhecido (STJ - HC 

358.577/CE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 

12/09/2017, DJe 21/09/2017).

Ademais, evidencia-se o periculum libertatis a justificar a custódia cautelar 

a fim de se garantir a ordem pública, qualificada como estado de 

tranquilidade social e respeito a bens e pessoas, instituições e 

autoridades. Conjunto de normas que não podem ser alteradas pela 

vontade particular. São os fins a serem atingidos pelo Estado ou que 

norteiam a sua ação.

Ressalto que ao contrário da prisão temporária, inexiste prazo 

determinado em lei para a duração da prisão preventiva, a qual, como 

notório, deve se pautar, sempre, pela razoabilidade e necessidade 

imperiosa de sua manutenção, sendo que o relaxamento da prisão 

preventiva, pelo excesso de prazo na formação de culpa, deve ocorrer 

apenas em casos que ultrapassam o razoável, o que não ocorre no 

presente.

Nesse contexto, e estando presente prova da ocorrência de fato grave 

que permite a segregação cautelar (roubo majorado contra duas vítimas), 

além de existentes indícios suficientes da autoria, reputo como 

indispensável para a garantia da ordem pública, a manutenção da prisão 

preventiva do acusado visando evitar a prática de outros crimes (CPP, art. 

312).

Logo, ausente qualquer ilegalidade que possa representar 

constrangimento ilegal, e, tendo em vista que subsistem os motivos que 

ensejaram a custódia cautelar do acusado, observo que a liberdade, neste 

momento processual, representará sérios riscos para a regularidade 

procedimental, para a ordem pública, razão pela qual, tenho que não é 

nada factível conceder liberdade ao acusado neste momento processual.

Por fim, ressalto que a aplicação de medidas cautelares diversas da 

prisão se revelam, no presente caso, inadequadas ou insuficientes.

 Diante do exposto, nos termos da fundamentação acima desenvolvida, 

INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva do acusado 

EDVALDO GOMES DE JESUS.

No mais, cumpra-se a deliberação de fl. 99.

Ciência ao MPE e à Defesa.

Diamantino/MT, 20 de março de 2020.

 RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 141139 Nr: 20-95.2020.811.0005

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elton Martins Gomes, Carla Taluani Santos 

Marques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:, JOSE MARIA MARIANO - OAB:3539/B

 Diante do exposto, recebo a denúncia, uma vez que ausentes às 

situações descritas no art. 395, do Código de Processo Penal-CPP, e por 

consequência designo audiência de instrução e julgamento para o dia 12 

de maio de 2020, às 13h00min. Citem-se, requisitem-se e intimem-se.Além 

disso, conforme preceitua o item 7.4.1 da CNGC, determino que seja 

comunicado o recebimento da presente denúncia ao cartório distribuidor, 
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aos Institutos de Identificação Estadual e Nacional e à Delegacia de Polícia 

Local.Ciência ao MPE e Defesa. Às providências.Diamantino/MT, 19 de 

março de 2020.RAUL LARA LEITEJuiz de Direito

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000509-18.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO EDUARDO FERNANDO DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO FERNANDES DE ASSIS OAB - MT20231/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

centro universsitario UNIASSELVI UNIDADE POÇÃO CUIABÁ/MT (REU)

ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A (REU)

 

PROCESSO n. 1000509-18.2020.8.11.0005 POLO ATIVO:PAULO 

EDUARDO FERNANDO DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

DIEGO FERNANDES DE ASSIS POLO PASSIVO: centro universsitario 

UNIASSELVI UNIDADE POÇÃO CUIABÁ/MT e outros FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: DIAMANTINO - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 20/05/2020 Hora: 09:30 , no endereço: 

AVENIDA DES. J. P. F. MENDES, 2614, JARDIM ELDORADO, DIAMANTINO - 

MT - CEP: 78400-000 . 20 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: 1001337-48.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA LUIZA FRASSON DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO DE ALMEIDA SANTANA SOUZA OAB - MT0018618A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOVENIL ANTONIO DOS SANTOS - ME (REQUERIDO)

Outros Interessados:

JOVENIL ANTONIO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1001337-48.2019.8.11.0005. REQUERENTE: FATIMA LUIZA FRASSON DA 

SILVA REQUERIDO: JOVENIL ANTONIO DOS SANTOS - ME Vistos, etc. 

Diante da justificativa apresentada pela parte requerida para sua ausência 

na audiência de conciliação (ID. 29965560), determino a redesignação da 

audiência de acordo com a pauta do conciliador e respeitando o período 

em que o autor estará de atestado médico, 180 (cento e oitenta) dias a 

contar do dia 19.02.2020. Intime-se. Cumpra-se. Diamantino, data 

registrada no sistema. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000510-03.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO FERNANDES DE ASSIS OAB - MT20231/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A (REU)

 

PROCESSO n. 1000510-03.2020.8.11.0005 POLO ATIVO:ANDRE DA 

SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DIEGO FERNANDES DE ASSIS 

POLO PASSIVO: AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA 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: 20/05/2020 Hora: 09:45 , no 

endereço: AVENIDA DES. J. P. F. MENDES, 2614, JARDIM ELDORADO, 

DIAMANTINO - MT - CEP: 78400-000 . 21 de março de 2020 (Assinado 

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

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001359-09.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO LOPES SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1001359-09.2019.8.11.0005. REQUERENTE: CICERO LOPES SANTOS 

REQUERIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - DETRAN/MT, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, conforme autoriza os termos do artigo 38, caput, 

da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de ação de declaratória de negativa de 

propriedade c/c anulatória de débito proposta por Cícero Lopes Santos em 

face do Departamento Estadual de Trânsito e Estado de Mato Grosso, 

todos qualificados nos autos. Narra o autor, que era proprietário de três 

automóveis que foram vendidos a pessoas desconhecidas nos anos 

2010, 2005 e 2004, através de contrato verbal, com a tradição do bem 

móvel: 1 motocicleta HONDA/CG FAN 150CC, cor vermelha, 

fabricação/modelo 2010/2010, placa NTY5229, RENAVAN 232274347, 

Chassi 9C2KC1550AR161084; 1 motocicleta HONDA CBX TWISTER 

250CC, cor preta, fabricação/modelo 2003/2003, placa JZX8708, 

RENAVAN 00809123304, Chassi 9C2MC35003R132467; 1 carro 

FIAT/PALIO EX, cor cinza, fabricação/modelo 1999/2000, placa JZB7759, 

RENAVAN 00723597960, Chassi 9BD178296Y0931713. Informa, no 

entanto, que os compradores não promoveram a transferência dos bens 

junto ao DETRAN, o que gerou a inscrição do Autor na dívida ativa do 

Estado de Mato Grosso como devedor de IPVA e licenciamento, além de 

existir diversas multas lançadas nos bens supracitados. Sustenta que já 

faz aproximadamente 10 anos desde a alienação dos veículos, e não sabe 

do paradeiro dos atuais proprietários, e não possui condições de quitar os 

débitos referentes aos bens. Diante do exposto, requer que seja 

declarado que não é proprietário dos veículos e, por conseqüência, a 

anulação dos débitos lançados em seu nome em razão dos bens. O 

DETRAN sustenta que o autor não demonstrou os fatos constitutivos de 

seu direito, requerendo a improcedência do pedido. E o Estado de Mato 

Grosso, por sua vez, também argumenta que o autor não demonstrou fato 

constitutivo de seu direito, requerendo a improcedência do pedido inicial. 

Pois bem. O Código de Processo Civil preceitua que compete ao autor 

apresentar fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, CPC) e aos 

requeridos a demonstração de fatos impeditivo, extintivos e modificativos 

do direito do autor (art. 373, II, CPC). No mérito, a ação é improcedente. No 

caso dos autos, embora o autor tenha afirmado que realizou a venda dos 

veículos HONDA/CG FAN 150CC, HONDA CBX TWISTER 250CC e 

FIAT/PALIO EX, não comprovou tal fato, de forma que sua inação acarreta 

nas consequências de não trazer aos autos prova do alegado fato 

constitutivo de seu direito. Não há qualquer documento e tampouco 

testemunhas que demonstre venda dos bens, quando ocorreu e quem 

seriam os atuais proprietários. O artigo 134 do Código de Trânsito 

Brasileiro dispõe quanto o procedimento a ser adotado pelo antigo 

proprietário para realização de transferência da propriedade de veículos: 

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. O autor confessa durante a sua 

oitiva em Juízo que não realizou o procedimento previsto no CTB para 

transferência dos veículos junto ao órgão de trânsito. Além disso, não 

soube informar qual foi a data que ocorreu a venda dos veículos ou quem 

seriam os atuais proprietários dos bens para, assim, viabilizar a 

transferência de propriedade dos veículos e também justificar a anulação 

dos débitos. E embora exista a possibilidade de eximir o antigo proprietário 

por eventuais ônus lançados no veículo, se faz necessário, para tanto, 

que haja efetiva comprovação da tradição dos bens (art. 1.267, CC), o que 

não ocorreu nos autos. Dessa forma, não basta a mera alegação de que 
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não é proprietário para desobrigar-se dos ônus lançados em seu nome em 

razão da propriedade dos bens objetos da demanda, havendo a 

necessidade de comprovação, ainda que de forma mínima, quanto o direito 

alegado. Assim, não havendo provas constitutivas do direito do autor nos 

autos, a improcedência do pedido inicial se impõe. Diante do exposto, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, o que faço com fulcro no artigo 

487, inciso I do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários 

advocatícios de acordo com o artigo 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada 

em julgado, arquive-se com as baixas e anotações necessárias. P. I. C. 

Diamantino, data registrada no sistema. José Mauro Nagib Jorge Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002518-84.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARINO TIECHER - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLONILSE IZABEL BONATTO OAB - MT15380-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1002518-84.2019.8.11.0005. REQUERENTE: MARINO TIECHER - ME 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, conforme autoriza os termos do artigo 38, caput, da Lei 9.099/95. 

Decido. O caso comporta julgamento antecipado, não havendo 

necessidade de produção de prova em audiência, pois se trata de matéria 

de direito e a prova produzida dá suporte ao julgamento da lide no estado 

em que se encontra. Sendo assim, face aos princípios da celeridade e 

economia processual, e com suporte artigo 355, I, do Código de Processo 

Civil, conheço diretamente do pedido. Trata-se reclamação proposta por 

Mario Tiecher ME em face de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de 

Energia S/A, qualificados nos autos. A Reclamante sustenta que é uma 

microempresa, atuando no ramo de restaurante cuja unidade consumidora 

de energia elétrica é a nº UC 6/2677093 -3. Informa que no dia 28/08/2019 

foi surpreendida com a informação de que havia irregularidades no seu 

medidor, e, que em razão disso, estaria sendo cobrada pelo refaturamento 

de energia no valor de R$ 22.836,90 (vinte e dois mil oitocentos e trinta e 

seis reais e noventa centavos). Aduz que apresentou recurso 

administrativo, sem que houvesse reposta até a propositura da ação, bem 

como realizou o parcelamento do valor cobrado em seis parcelas iguais de 

R$ 3.806,15 (três mil oitocentos e quinze centavos) para que não ficasse 

sem energia, para não prejudicar a sua atividade. A Reclamante informa, 

que o período apontado pela ré para embasar o refaturamento foram os 

meses de janeiro, fevereiro e março/2019, ocasião em que o restaurante 

estava DESATIVADO, em razão de interdição realizada pelo Corpo de 

Bombeiros. Dessa forma, pugna pelo reconhecimento da ilegalidade no 

procedimento adotado pela ré para realização do cálculo de 

refaturamento, com a consequente anulação/inexigibilidade do débito e a 

condenação da ré a devolução dos valores pagos pelo refaturamento. A 

ré, por sua vez, apresenta preliminar de incompetência do Juizado em 

razão da complexidade da matéria e, no mérito, afirma que a cobrança é 

legal, pois a inspeção e parâmetros para realização da recuperação foi 

realizada de acordo com a resolução da ANEEL, sendo válida a cobrança, 

requerendo a improcedência do pedido inicial. Da preliminar a) 

Incompetência dos Juizados Especiais em razão da matéria. Rejeito a 

preliminar de incompetência deste juízo por necessidade de perícia, eis 

que os elementos de prova coligidos aos autos são suficientes para 

proferir uma decisão segura sobre a causa. Passo ao mérito. O código de 

Processo Civil elenca que compete à parte autora apresentar fatos 

constitutivos de seu direito (art. 373, I, CPC) e à ré a apresentação de 

fatos impeditivo, extintivos e modificativos do direito da autora (art. 373, II, 

CPC). Somado a isso, convém destacar que a responsabilidade da Ré é 

objetiva a teor do que dispõe o art. 37, § 6º, da CF. Pois bem. O objeto da 

ação consiste nas faturas de parcelamento de recuperação de consumo 

emitida pela ré, sem respeitar os parâmetros administrativos da ANEEL, 

que somadas, alcançam o valor de R$ 22.826,92 (vinte e dois mil, 

oitocentos e vinte e seis reais e noventa e dois centavos) em razão de 

refaturamento. Em análise dos autos, observa-se que a ré emitiu uma 

conta de energia elétrica no valor de R$ 22.826,92 (vinte e dois mil, 

oitocentos e vinte e seis reais e noventa e dois centavos), referente a 

recuperação de consumo dos meses de janeiro a março de 2019 (ID. 

27338395-3), em razão de suposta falha no medidor, valor este que foi 

parcelado em seis parcelas iguais R$ 3.806,15 (três mil oitocentos e seis 

reais e quinze centavos) conforme observa-se pelas contas juntadas nos 

IDs n. 27338395 - Pág. 4/10. O Superior Tribunal de Justiça no julgamento 

do REsp 1412433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, 

julgado em 25/04/2018, DJe 28/09/2018, explicitou que são três os 

principais cenários administrativos para realização do corte/cobrança do 

serviço em decorrência de débitos de consumo de energia elétrica: a) 

consumo regular (simples mora do consumidor); b) recuperação de 

consumo por responsabilidade atribuível à concessionária; e c) 

recuperação de consumo por responsabilidade atribuível ao consumidor 

(normalmente, fraude do medidor). O caso em apreço se amolda na 

hipótese do item b do acórdão – recuperação de consumo por 

responsabilidade atribuível à concessionária, pois, observa-se pelo 

documento de id. 27338395 - Pág. 2, emitido pela própria ré, que a 

irregularidade encontrada “ocorreu devido a fatores alheios à ação 

humana podendo ser caracterizada como uma deficiência técnica”, e que 

unidade consumidora da parte autora teria sido beneficiada pelo erro 

provocado na medição. Vale dizer, a concessionária não imputou fraude 

(“gato”) a parte autora, simplesmente registrou que houve irregularidade e 

realizou a cobrança da suposta diferença de consumo, o que, registre-se, 

é fora de qualquer parâmetro razoável. Isto porque, conforme se observa 

pelo documento denominado “carta ao cliente” enviado pela ré à autora (ID. 

27338395, P.2), a parte ré embasou o pedido de refaturamento, para 

recuperação de consumo dos meses de janeiro a março de 2019, período 

em que o estabelecimento comercial do autor encontrava-se interditado 

pelo corpo de bombeiros, conforme se observa pelo TERMO DE 

INTERDIÇÃO de ID nº. 27338404, p., que ocorreu em 31.11.2018. 

Obviamente, os KWh nesse período estaria muito aquém da média 

comumente utilizada pela autora. Daí já se observa a ilegalidade, já que a 

requerida utilizou-se de período em que o kWh estava abaixo da média 

geralmente utilizada pelo autor para justificar o refaturamento. Tal fato 

pode ser constatado pelo extrato de consumo juntado pela própria ré no 

ID. 29720735 - Pág. 5. Além disso, o cálculo por estimativa, como ocorreu 

no caso, deve ser efetivado em valores razoáveis, não podendo a 

concessionária impor ao usuário o cálculo mais desfavorável, sem, ainda, 

justificar qual seria os critérios adotados para sua elaboração. Não 

obstante, após a constatação da suposta irregularidade, a média mensal 

da autora não fugiu daquilo que normalmente era cobrado, com exceção 

dos meses em que o restaurante não estava em plena atividade, e 

claramente, teve faturamento muito abaixo da média mensal regular. Além 

disso, infere-se dos autos que a inspeção ocorreu de forma unilateral, 

sem a participação da parte autora, que somente foi notificada por meio de 

AR quanto a suposta “irregularidade”. Quanto a esta inobservância, a 

Resolução 414/2010 da ANNEL dispõe que a apuração de irregularidade 

no aparelho medidor e a recuperação de receita seguem rigoroso 

procedimento administrativo em que deve ser assegurada ao usuário a 

participação efetiva na apuração de eventual irregularidade, o que não foi 

oportunizado ao autor no caso cncreto. Não obstante, a resolução ainda 

menciona, que na fase de investigação, o usuário será notificado, por 

documento, contendo a ocorrência, a memória descritiva do cálculo, os 

elementos de apuração, bem como os critérios adotados na compensação 

de faturamento, sem prejuízo do uso das vias judiciais ordinárias de 

cobrança, que seriam menos gravosas ao usuário, além de assegurar 

efetivamente o contraditório e a ampla defesa. Embora a ré tenha emitido 

tal notificação ao autor, após a constatação unilateral da suposta 

irregularidade, a ré não se valeu das vias ordinárias menos gravosas para 

a cobrança da dívida, pelo contrário, emitiu fatura de recuperação de 

consumo em valor exorbitante (R$ 22.826,92), coagindo o consumidor ao 

pagamento dos débitos, sob a iminência de corte. Frisa-se que a parte 

autora se trata de um restaurante e, portanto, a energia elétrica se mostra 

primordial ao bom funcionamento da atividade, e os meios adotados pela ré 

para realizar a cobrança se amolda perfeitamente como coação. Não 

fosse suficiente, mesmo com havendo reclamação/impugnação 

administrativa do débito, a ré insistiu na cobrança sob pena suspensão de 

serviço essencial, sendo tal cobrança suspensa apenas quando da 

propositura da presente ação. Só por tal motivo, a autuação e a presente 
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cobrança já seriam nulas, já que não foi respeitado o devido processo 

administrativo. Ademais, é de responsabilidade da ré a manutenção dos 

equipamentos de fornecimento de energia elétrica, não podendo imputar 

ao usuário a responsabilidade por eventuais falhas nos medidores. 

Portanto, é imprescindível que a ré realize a fiscalização e manutenção 

dos equipamentos das unidades consumidoras, pois se não faz de forma 

adequada e contínua, impõe aos usuários ao pagamento de faturas 

exorbitantes, referentes a recuperação de consumo, de forma à vista, o 

que não pode ser admitido. Portanto, é notaria a ilegalidade praticada pela 

ré, devendo a cobrança no valor de R$ 22.826,92 ser declarada inexigível. 

Por consequência, a parte autora faz jus à devolução dos valores pagos 

pelos boletos de ID. 27338406 - Pág. 1/2, devidamente corrigidos. Deixo de 

condenar a parte requerida ao pagamento de indenização por danos 

morais, uma vez que não houve pedido nesse sentido pela autora em sua 

inicial. Diante do exposto, confirmo a medida de urgência deferida, e 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para declarar inexigível o valor 

referente as faturas discutida nos autos, que somadas alcançam ao 

montante de R$ 22.826,92, e para condenar a ré a restituir o valor de R$ 

7.612,30 (sete mil seiscentos e doze reais e trinta centavos), em virtude 

do pagamento dos boletos de ID. ID. 27338406 - Pág. 1/2, com incidência 

de correção monetária pelo INPC a partir do desembolso e acrescido juros 

legais de 1% ao mês, a contar da citação; Por conseqüência, julgo extinto 

o processo com resolução do mérito, o que faço com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários 

nessa fase processual (art. 54, Lei 9.099/95). Transcorrido o prazo 

recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. P. 

I. C. Diamantino, data registrada no sistema. José Mauro Nagib Jorge Juiz 

de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1002612-32.2019.8.11.0005. REQUERENTE: RONALDO FARIA, RONALDO 

FARIA - ME REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, etc. Dispensado 

o relatório com fundamento no artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. O caso 

comporta julgamento antecipado, não havendo necessidade de produção 

de prova, pois se trata de matéria de direito e a prova produzida dá 

suporte ao julgamento da lide no estado em que se encontra. Sendo assim, 

face aos princípios da celeridade e economia processual, e com suporte 

artigo 355, I, do Código de Processo Civil, conheço diretamente do pedido. 

Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação de 

danos morais e repetição de indébito, onde a parte autora alega, em 

síntese, que é correntista da instituição financeira ré, agência nº 0787-0, e 

titular da conta corrente jurídica especial nº 17.319-3, aberta em 

13/05/2002. Narra que encontrando-se em viagem em janeiro de 2018, foi 

informado, via telefone, que referida conta se encontrava devedora no 

montante de R$ 1.284,74, oportunidade em que dirigiu-se a agência da ré 

de nº 6823 – Vila Rezende – Piracicaba, efetuou o depósito do valor de R$ 

1.500,00 e solicitou o encerramento da conta, ante a ausência de 

interesse em movimentá-la. Contudo, informa que decorrido mais de um 

ano, recebeu comunicado de que a conta corrente se encontrava 

negativa, razão pela qual dirigiu-se a agência e constatou que a mesma 

permanecia aberta e gerando encargos bancários, mesmo tendo solicitado 

o encerramento em 08/01/2018, ocasião em que protocolizou notificação 

dando conta do ocorrido e ratificou a necessidade de encerramento da 

conta jurídica. Entretanto, afirma que foi surpreendido com o bloqueio do 

seu cartão de crédito (pessoa física), e ao buscar informações junto ao 

0800 do Banco Reclamado tomou conhecimento que o bloqueio foi 

decorrente de débito em aberto perante a instituição financeira ré, pelo 

lançamento de encargos indevidos na conta bancária da pessoa jurídica 

que deveria ter sido encerrada em 08/01/2018. Sustenta que a dívida junto 

ao banco Reclamado é indevida, e que o bloqueio do cartão de crédito e a 

anotação de restrições internas de seu nome vem lhe causando inúmeros 

transtornos financeiros e comerciais, pugnando, ao final, pela declaração 

de inexistência da dívida, repetição do indébito e reparação pelos danos 

morais suportados. Por sua vez, o requerido alega que em 08/01/2019 o 

autor contatou por telefone o banco réu para verificar o motivo de estar 

recebendo cobranças, alegando estar viajando e desconhecer débitos 

junto a instituição ré. Alega que o autor foi informado que havia débitos 

referentes a tarifas e encargos que estavam sendo acumulados devido a 

utilização do cheque especial, uma vez que o autor havia deixado de 

movimentar a conta há um tempo. Confirma que o autor transferiu o valor 

de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) e solicitou o encerramento da 

conta, entretanto, que pelo valor transferido não ser suficiente para 

adimplir todas as tarifas, o autor foi devidamente informado da situação, 

bem como de que não seria possível o procedimento de encerramento de 

conta pelo canal de telefone, e orientado a procurar uma agência próxima 

e zerar a conta mediante a liquidação das operações vigentes, incluído o 

limite, e só então encerrar a conta. Aduz que decorridos alguns meses o 

reclamante novamente foi contatado para cobrança, diante dos débitos 

existentes em sua conta, oportunidade em que o autor informou que não 

pagaria a dívida em razão de ter solicitado o encerramento da conta, 

deixando de se atentar que foi orientado por telefone a procurar uma 

agência próxima, o que não fez. Alega que a notificação acostada pelo 

autor contém data posterior à janeiro/2018, quando então teve pleno 

conhecimento dos débitos existentes e do procedimento necessário para 

encerramento da conta, sendo mediante a liquidação da dívida e 

comparecimento na agência, e que somente algum tempo depois o autor 

compareceu à agência do banco réu, ocasião em que foi tentado um 

acordo com o autor para o pagamento/quitação dos débitos existentes, 

porém, sem êxito, uma vez que o autor não procedeu com os 

procedimentos necessários para encerramento da conta junto à agência, 

qual seja a liquidação dos débitos. Sustenta, assim, que o banco tão 

somente agiu em exercício regular de direito, pugnando pela 

improcedência da ação. Julgo o mérito. O caso é de inversão do ônus 

probatório ante a hipossuficiência técnica da parte requerente, bem como 

a clara possibilidade de a parte reclamada comprovar a regularidade do 

débito, incumbência que lhe seria atribuída até na regra ordinária de 

distribuição do ônus da prova, ônus que não se desincumbiu. Dos autos, 

verifica-se que o documento que comprova a existência de pedido de 

cancelamento da conta corrente pelo autor é datado de 12/02/2019, 

conforme se verifica do id. 27590854, cujo pedido foi devidamente 

recebido e assinado pelo Sr. Miguel Freitas Medina, funcionário da 

requerida. No entanto, não obstante o cancelamento realizado em 

12/02/2019, verifica-se dos autos que havia débitos pendentes na conta 

da parte autora, decorrentes de tarifas e encargos que estavam sendo 

acumulados devido a utilização do cheque especial, uma vez que a conta 

estava inativa desde janeiro/2018, sem qualquer movimentação. 

Observa-se, ainda, que a última movimentação espontânea da parte 

autora foi o depósito de R$ 1.500,00 realizado em 08/01/2019, para cobrir 

o saldo negativo existente até aquele momento, decorrente das tarifas e 

encargos que estavam sendo cobrados pela manutenção da conta, que, 

de acordo com os autos, estava inativa desde janeiro/2018. Verifica-se 

que banco requerido, em nenhum momento, comprovou a utilização da 

conta pelo autor, o qual, claramente, não teve tal intenção. Mesmo assim, a 

instituição não demonstrou que contatou, tampouco enviou uma 

correspondência ao consumidor, advertindo-o de que a inatividade da 

conta geraria débitos. Portanto, ainda que o pedido de cancelamento tenha 

sido formalizado em fevereiro/2019, a conta não estava sendo utilizada 

desde janeiro/2018, e tal fato não autoriza a instituição financeira a cobrar 

impostos, taxas e tarifas decorrentes da manutenção da conta de forma 

indefinida, especialmente porque não estava havendo efetiva prestação 

de serviços de sua parte desde um ano antes do pedido de cancelamento 

formalizado. Quanto ao prazo considerado razoável, deve ser aquele que, 

uma vez inativa a conta, possa a instituição financeira presumir o 

interesse do cliente em rescindir o contrato, mostrando-se adequado o 

lapso de seis meses, que era previsto no extinto parágrafo único do art. 

2º da Resolução nº 2.025/93 do BACEN, mesmo prazo que consta no 

NORMATIVO SARB 002/2008, revisto e atualizado em 26 de novembro de 

2015 e publicado em 20 de janeiro de 2016, do sistema de autorregulação 

bancária da Febraban - Federação Brasileira de Bancos, que disciplina a 
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matéria em seu art. 27 e seguintes, assim dispondo: Art. 27. Constatada a 

ausência de movimentação espontânea do consumidor por 90 (noventa) 

dias, a Instituição Financeira Signatária emitirá comunicado por escrito ou 

outro meio eficaz ao consumidor com as seguintes informações: I – alerta 

de incidência de tarifa relativa a eventual pacote de serviços vinculado à 

conta corrente, mesmo que essa continue sem movimentação e saldo; e II 

- possibilidade de a conta corrente ser encerrada, quando completados os 

6 (seis) meses de inatividade. §1° Fica dispensada do comunicado a 

Instituição Financeira Signatária que não encerrar a conta, bem como não 

cobrar pacotes de serviços vinculado à conta corrente ou, em havendo tal 

cobrança, seja ela suspensa a partir do nonagésimo dia de paralisação da 

movimentação da conta. § 2° Concomitantemente à emissão do 

comunicado de que trata este artigo, a Instituição Financeira Signatária 

suspenderá o débito de tarifa relativa a eventual pacote de serviços a ela 

vinculado, caso o lançamento ultrapasse o saldo disponível. Art. 28. 

Constatada a situação de paralisação da conta corrente por mais de 6 

(seis) meses, a Instituição Financeira Signatária, como regra geral, 

suspenderá, a partir do 6°(sexto) mês, a cobrança de tarifa relativa a 

eventual pacote de serviços a ela vinculado, bem como de encargos 

sobre o saldo devedor, caso ultrapasse o saldo disponível. Parágrafo 

único. No caso de paralisação da conta corrente previsto no caput do 

presente artigo, a Instituição Financeira Signatária poderá: I - manter a 

conta corrente paralisada, sem encerramento; ou II - encerrar a conta 

corrente. Desta forma, não tendo a demandada comprovado o envio do 

comunicado a parte autora, ônus que lhe incumbia consoante art. 373, inc. 

II, do CPC, não poderia ter cobrado tarifas após a inatividade da conta por 

mais de seis meses, sendo que cabia-lhe ainda, após tal prazo, o 

encerramento da conta corrente. Assim é o entendimento da 

Jurisprudência: Indenização – Conta corrente sem movimentação 

-Cobrança de tarifas e encargos bancários – Impossibilidade – Análise da 

Jurisprudência – Inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito – 

Dano moral configurado – Fixação proporcional – Recurso improvido. 

(TJ-SP 10006198120178260400 sp 1000619-81.2017.8.26.0400, Relator: 

Souza Lopes, Data de Julgamento: 22/03/2018, 17ª Câmara de Direito 

Provado, Data de Publicação: 22/03/2018). APELAÇÃO. NEGÓCIOS 

JURÍDICOS BANCÁRIOS. ENCERRAMENTO CONTA CORRENTE. CONTA 

INATIVA. ENCARGOS INDEVIDOS. O encerramento de conta corrente não 

ocorre de forma automática, cabendo ao cliente fazer a solicitação formal 

à instituição financeira. A cobrança de impostos, taxas e tarifas é possível 

pelo período de seis meses após o início da inatividade da conta bancária, 

prazo considerado razoável, já que o cliente possui o dever de encerrar a 

conta. Contudo, superado o prazo de seis meses sem movimentação e 

sem encerramento da conta pelo cliente, cabe à instituição financeira 

assim proceder, configurando abuso de direito a cobrança de 

taxas/tarifas/impostos pela instituição financeira por período indefinido. 

Dever de reparação e dano moral não configurados na espécie, devendo 

ser julgada improcedente a pretensão deduzida na exordial no ponto. 

Ônus sucumbenciais readequados. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 

(Apelação Cível Nº 70075399576, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Bayard Ney de Freitas Barcellos, Julgado em 

08/11/2017)-Grifei- Apelação Cível. Direito do Consumidor. Indenizatória. 

Indevida inclusão do nome da autora nos cadastros restritivos de crédito, 

em decorrência de encargos provenientes de conta salário inativa. 

Presunção de encerramento. Cobrança de tarifas. Impossibilidade. Falha 

na prestação do serviço. Dano moral in re ipsa. Verba indenizatória que se 

majora para o montante de R$10.000,00 (dez mil reais), que se encontra 

de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, 

harmonizando-se com a jurisprudência desta Corte Estadual. Honorários 

majorados para 20%(vinte por cento) sobre o valor da condenação, na 

forma do artigo 85 § 2º do CPC. Apelo parcialmente provido. (TJ-RJ - APL: 

00998011720198190001, Relator: Des(a). CELSO LUIZ DE MATOS PERES, 

Data de Julgamento: 03/12/2019, DÉCIMA CÂMARA CÍVEL) Portanto, 

considerando que em 08/01/2019 o autor realizou um depósito no valor de 

R$ 1.500,00 para cobrir todos os encargos e taxas que estavam sendo 

cobrados pela manutenção da conta já inativa, entendo que todos os 

demais valores lançados posteriormente ao depósito realizado pelo autor 

em 08/01/2019 são inexigíveis, uma vez que o banco requerido deixou de 

comprovar a legalidade de sua cobrança, sendo de rigor a declaração de 

inexigibilidade do débito de R$ 5.328,46, gerado após o pagamento 

voluntário pelo autor de taxas e encargos que estavam incidindo na conta 

inativa. Contudo, não há que se falar na repetição do indébito, uma vez 

que o autor não pagou pelo valor em questão, não sendo o caso de 

incidência do parágrafo único do art. 42 do CDC. Não bastasse isso, a 

instituição financeira ré bloqueou o cartão de crédito pessoa física do 

reclamante em razão dos débitos em questão, que foram gerados na 

conta de crédito da pessoa jurídica. Desta forma, resta configurada a 

falha na prestação de serviço pela ré, que além dos aborrecimentos, 

acarretou frustrações e transtornos que configuram o dano moral, posto 

que são suficientes para gerar prejuízo à honra objetiva e subjetiva da 

parte autora, estando caracterizados os requisitos exigidos pelo instituto 

da responsabilidade civil para o dever de indenizar: dano, conduta e nexo 

causal. Inequívoca, portanto, 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). Diante 

desse quadro, é de se observar que essa condenação tem uma dupla 

face: ela deve se revestir, ao mesmo tempo, de uma natureza punitiva, de 

tal forma que sirva como uma sanção imposta em razão de um ilícito 

praticado e funcione como um desestimulante de novas condutas desse 

gênero. Para tanto, é importante não perder de vista que o valor 

representativo dessa penalidade não poderá ser elevado a ponto de 

promover o enriquecimento sem causa da outra parte, já que não é este o 

seu objetivo, mas também não pode ser tão baixo, a ponto de não 

conseguir concretizar o seu fim punitivo. Assim, tenho como sensata e 

justa a indenização por danos morais, a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil 

reais), pela fundamentação acima delineada. Diante do exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, com fulcro no artigo 487, I do CPC para: 

RECONHECER a inexigibilidade do débito de R$ 5.328,46 cobrados pela 

manutenção da conta corrente da parte autora, e CONDENAR a parte 

reclamada ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a 

parte autora, a título de indenização por dano moral, com correção 

monetária a partir do arbitramento e juros a partir da citação. Inexistindo 

condenação em custas processuais e honorários (art. 54, Lei 9.099/95). 

Transcorrido o prazo recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. P.I.C. Diamantino, data registrada no sistema. José 

Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010498-41.2011.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE NOGUEIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAIARA DIAS FIUZA OAB - MT0009029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARISTELA DIAS DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

8010498-41.2011.8.11.0005 EXEQUENTE: SOLANGE NOGUEIRA DA 

SILVA EXECUTADO: MARISTELA DIAS DE SOUZA Vistos, etc. As partes 

entabularam acordo, o qual foi homologado pelo Juízo, e requererem a 

suspensão do processo até o cumprimento, que ocorrerá no prazo de 18 

meses a contar de agosto de 2019. (ID. 23105755 - Pág. 1). A suspensão 

do processo foi deferida pelo Juízo de forma indevida. Explico. O Juizado 

Especial Cível não é local para que ações perdurem por muitos anos, é 

justiça rápida. No caso dos autos, o acordo foi homologado e não há 

justificativa plausível para que o processo seja suspenso até o 

cumprimento integral, que se efetivará apenas em 2021. Primeiro porque a 

suspensão é medida incompatível com o rito do Juizado Especial, que é 

regido pelos princípios da celeridade, simplicidade e economia processual 

(art. 2º da Lei 9.099/95), e segundo porque a sentença homologatória é 

título judicial podendo ser executada caso haja descumprimento do acordo 

pela parte executada. Isto posto, determino o ARQUIVAMENTO do feito 

com baixa, pois desnecessário manter o processo em aberto para 

cumprimento do acordo. Sem prejuízo, DETERMINO que a secretaria deste 

Juízo proceda à emissão da Certidão de Crédito em favor do exequente, a 

qual será emitida no momento que a parte comparecer na Secretaria para 

retirá-la, em conformidade com o Enunciado 75 do FONAJE, senão 

vejamos: ENUNCIADO 75 (Substitui o Enunciado 45) - A hipótese do § 4º, 

do 53, da Lei 9.099/1995, também se aplica às execuções de título judicial, 

entregando-se ao exequente, no caso, certidão do seu crédito, como título 

para futura execução, sem prejuízo da manutenção do nome do 

executado no Cartório Distribuidor (nova redação - XXI Encontro - 
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Vitória/ES). P. I. C Diamantino, data registrada no sistema José Mauro 

Nagib Jorge Juiz de Direito

Comarca de Primavera do Leste

1ª Vara Cível

Expediente

 ADVOGADO(S)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 73159 Nr: 5480-16.2010.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNA PAULA LANDIM DA SILVA 

FLESCH - OAB:14932/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO PAULO ZAMBRIM 

MENDONÇA - OAB:6576

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANNA PAULA 

LANDIM DA SILVA FLESCH, para devolução dos autos nº 

5480-16.2010.811.0037, Protocolo 73159, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 ADVOGADO(S)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 146233 Nr: 2638-87.2015.811.0037

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KBSO, RPDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA VIEIRA DOS SANTOS 

FERNANDES - DEFENSORA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANNA PAULA 

LANDIM DA SILVA FLESCH, para devolução dos autos nº 

2638-87.2015.811.0037, Protocolo 146233, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 122341 Nr: 4874-80.2013.811.0037

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCILENA RODRIGUES NEGRÃO, MARIA INES 

MARQUES, NIVALDO JOSÉ RODRIGUES NEGRÃO, ZENAIDE APARECIDA 

DE MATOS, EDSON APARECIDO RODRIGUES NEGRÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE PEREIRA CARVALHO 

DA SILVA - OAB:17.568-MT, CRISTIANE PEREIRA CARVALHO DA 

SILVA - OAB:17658-MT, MARCELO ALVES CAMPOS - OAB:MT 14762

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, converto o pedido à modalidade processual mais adequada que, 

no caso, é o arrolamento sumário (art. 659 do CPC).Nesse contexto, para 

dar prosseguimento ao feito, nomeio Lucilena inventariante e determino 

sua intimação, por meio da advogada, para:a)para informar se houve a 

realização do inventário de sua genitora, falecida em 1996 (f. 

55).b)apresentar uma relação completa e individualizada de todos os bens 

e dívidas do espólio de José e, se for o caso, de Leonor, bem como seus 

respectivos sucessores.c)juntar as certidões negativas tributarias 

municipal, estadual (PGE e SEFAZ) e federal em nome de José e, se for o 

caso, de Leonor.Sem prejuízo, designo audiência para o dia 17/09/2020 às 

14h40min para buscar uma solução pacífica para a demanda, com o 

pagamento de eventuais débitos e partilha dos bens e valores deixados 

pelos falecidos.Citem-se e intimem-se os herdeiros, por meio da causídica 

constituída, para que compareçam ao ato.Sendo outros herdeiros 

indicados nas primeiras declarações, citem-se e intimem-se os mesmos 

pessoalmente.Cumpra-se.Primavera do Leste, 23/03/2020.Lidiane de 

Almeida Anastácio PampadoJuíza de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000082-22.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO FERREIRA MARTINS (REQUERENTE)

NEUZA FERREIRA MARTINS (REQUERENTE)

NEURACI FERREIRA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO HENRIQUE SANTOS GARCIA OAB - MS16666 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO DOUGLAS MARIANO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004220-37.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CARLITOS IZIDORO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO FIORAVANTE DO AMARAL OAB - SP349410 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação do requerido para apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000916-30.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PRIMAVERA DO LESTE INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT13905/B (ADVOGADO(A))

CARLOS CESAR MAMUS OAB - MT11555/O (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO(A))

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANEIDE ALVES SANTOS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO PJe 1000916-30.2017.8.11.0037 Ação 

de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse c/c Reparação por 

Perdas e Danos Requerente: Primavera do Leste Incorporadora de Imóveis 

Ltda. Requerida: Janeide Alves Santos Vistos etc. Há pedido de mérito, 

relativo à condenação da parte autora ao pagamento do imposto predial e 

territorial urbano (IPTU) lançados pelo Fisco durante todo período de 

ocupação. Todavia, o pedido, nos moldes que que foi formulado, encontra 

óbice na disposição do artigo 18 do Código de Processo Civil, ressalvada 

a comprovação do caráter de ressarcimento do pleito. Destarte, em 

cumprimento ao disposto no artigo 9º do Código de Processo Civil, 

intime-se a parte autora para manifestar-se sobre o óbice apontado, em 15 

(quinze) dias. Expirado o prazo, conclusos para julgamento. Cumpra-se. 

Primavera do Leste (MT), 26 de fevereiro de 2020. Patrícia Cristiane 

Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000144-62.2020.8.11.0037

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:
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JAIR DE PAULA (REQUERIDO)

 

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.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003328-60.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GODINHO, NICOLINO E NEVES ADVOGADOS ASSOCIADOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO OAB - MT0011436A 

(ADVOGADO(A))

EDERSON SANTOS NEVES OAB - MT18174/O (ADVOGADO(A))

LEONARDO COSTA NICOLINO OAB - MT0012900A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALBERTO SCHLITTER (EXECUTADO)

RICARDO RESENDE DE MELO (EXECUTADO)

NABOR ROMANCINI (EXECUTADO)

MARIA BORTOLANZA (EXECUTADO)

JAIRTON AFONSO ZANATTA (EXECUTADO)

FELIPE SCHMIDT MACHADO (EXECUTADO)

SANDRA MARA BASEI (EXECUTADO)

JADILMO JOSE ZANATTA (EXECUTADO)

CLEBER HENRIQUE DA SILVA (EXECUTADO)

ALCEU HENRIQUE DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SANDRA MARA BASEI OAB - 393.388.940-53 (PROCURADOR)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO PJe nº 1003328-60.2019.8.11.0037 

Cumprimento de Sentença Exequente: Godinho, Nicolino e Neves 

Advogados Associados Executados: Sandra Mara Basei e Outros Vistos 

etc. Tendo em vista à recorrente suscitação de dúvida acerca da correta 

interpretação da Resolução TJMT nº 03/2018, notadamente sobre a 

tramitação dos feitos físicos e virtuais, foi enviada consulta à CGJ/MT, 

solicitando orientação quanto ao procedimento a ser adotado em caso de 

cumprimento de sentença de autos físicos. Aguarde-se, portanto, a 

orientação da CGJ/MT. Intime-se. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 14 

de janeiro de 2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1004392-08.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS PIRAGUASSU LTDA 

(IMPUGNANTE)

PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS JUCARAMA LTDA. (IMPUGNANTE)

RIO SUIA ENTERPRISES, LLC (IMPUGNANTE)

PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS RIO SUIA LTDA. (IMPUGNANTE)

INDEPENDENCIA ARMAZENS GERAIS E SILOS LTDA - ME (IMPUGNANTE)

ENERCOOP LTDA (IMPUGNANTE)

ELOI BRUNETTA (IMPUGNANTE)

ITAQUERE AGRO INDUSTRIAL LTDA (IMPUGNANTE)

AGROPECUARIA ITAQUERE DO ARAGUAIA LTDA - ME (IMPUGNANTE)

PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EBHB LTDA (IMPUGNANTE)

AGROPECUARIA RANCHO FUNDO DO ITAQUERE LTDA - ME 

(IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS OAB - MT7680-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GIRASSOL MERCADAO DE PECAS AGRICOLAS LTDA (IMPUGNADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO PJe nº 1004392-08.2019.8.11.0037 

Impugnação à Relação de Credores Impugnantes/Recuperandos: 

Agropecuária Itaquere do Araguaia Ltda. e Outros Vistos etc. Tendo em 

vista a possibilidade efetiva de carência de ação pela perda superveniente 

do interesse processual, aguarde-se o julgamento definitivo sobre a 

permanência ou exclusão do produtor rural Eloi Brunetta no polo ativo da 

ação de recuperação judicial. Em seguida, imediata conclusão. Intime-se. 

Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 17 de janeiro de 2020. Patrícia 

Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002629-06.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLARICE RODRIGUES DA SILVA (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:

IU SEGUROS S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SEN T E N Ç A  P r o c e s s o  n º 

1002629-06.2018.8.11.0037 – PJE Ação de Cobrança de Indenização 

Securitária Requerente: Clarice Rodrigues da Silva Santos Requerido: 

Prudential do Brasil Vida em Grupo Vistos etc. Trata-se de ação de 

cobrança de indenização securitária proposta por Clarice Rodrigues da 

Silva Santos em face de Prudential do Brasil Vida em Grupo, ambas 

qualificadas nos autos em epígrafe. A pretensão material fundamenta-se 

na invalidez permanente da autora. Em sede de contestação, a requerida 

postulou pelo reconhecimento da prescrição ânua, tendo em vista o 

decurso do lapso temporal entre a ciência da invalidez e a propositura da 

presente demanda. Instada a manifestar-se a autora impugnou a 

contestação e postulou pelo não conhecimento da prescrição. 

Formalizados os autos, vieram conclusos para sentença. É o relatório. 

Fundamento. Decido. da prescrição A parte autora noticiou na inicial que, 

após a constatação da invalidez permanente, foi-lhe concedido o benefício 

de aposentadoria por invalidez, junto ao Instituto Nacional do Seguro 

Social, via judicial (sentença proferida em 29.11.2016). A presente 

demanda foi proposta em 26.04.2018. Nos termos do artigo 206, §1º, II, 

“b”, do Código Civil, prescreve, em um ano, a pretensão do segurado 

contra o segurador, ou a deste contra aquele, contado o prazo, da ciência 

do fato gerador da pretensão. Assim sendo, a ação do segurado em 

grupo contra a seguradora prescreve em um ano, contado da data em que 

tiver conhecimento inequívoco da sua incapacidade laboral, que, em regra, 

dá-se com a sua aposentadoria por invalidez ou por meio da perícia 

médica que a autoriza. Nesse sentido é o entendimento do Superior 

Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO 

DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA E DE INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL 

OU PARCIAL POR ACIDENTE PESSOAL. PRESCRIÇÃO ÂNUA. TERMO 

INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE LABORATIVA. 

CONCESSÃO DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. SÚMULA 83/STJ. 

INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O 

entendimento desta Corte Superior é de que, nos termos do art. 206, § 1º, 

II, do CC/2002, a ação do segurado em grupo contra a seguradora 

prescreve em 1 (um) ano, contado a partir da data em que tiver 

conhecimento inequívoco da sua incapacidade laboral, que, em regra, 

dá-se com a sua aposentadoria por invalidez ou por meio da perícia 

médica que a autoriza (Súmulas n. 101 e 278/STJ). 2. É inviável a análise 

de tese alegada apenas no âmbito de agravo interno, uma vez que 

constitui inadmissível a inovação recursal. 3. Agravo interno desprovido. 

(AgInt no REsp 1707869/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 02/04/2018) E AGRAVO 

REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. CIVIL. SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS. 

APÓLICE COLETIVA. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO 

OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. PRAZO ÂNUO. TERMO INICIAL. 

CONHECIMENTO INEQUÍVOCO DA INCAPACIDADE LABORAL. PEDIDO 

ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. DATA DA 

CIÊNCIA DA RECUSA DE PAGAMENTO. PROSSEGUIMENTO DA 

CONTAGEM. 1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o 

tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a 

controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, 

apenas não no sentido pretendido pela parte. 2. A jurisprudência desta 

Corte Superior consolidou-se no sentido de que, nos termos do art. 178, § 

6º, II, do Código Civil de 1916 (correspondente ao art. 206, § 1º, II, do 

CC/2002), a ação do segurado em grupo contra a seguradora prescreve 

em um ano, contado da data em que tiver conhecimento inequívoco da sua 

incapacidade laboral, que, em regra, dá-se com a sua aposentadoria por 

invalidez ou por meio da perícia médica que a autoriza (Súmulas nºs 101 e 

278/STJ). 3. Consoante a Súmula nº 229/STJ, o pedido administrativo do 
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pagamento de indenização à seguradora apenas suspende o prazo de 

prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão. 4. Agravo 

regimental não provido. (AgRg nos EDcl no Ag 1419184/SC, Rel. Ministro 

RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 

18/09/2014, DJe 26/09/2014) Nesse passo, considerando que a ação foi 

proposta em 26.04.2018, isto é, após o decurso do prazo prescricional, a 

pretensão material está fulminada pela prescrição. Isso posto, pronuncio a 

prescrição na forma do art. 487, II, do Código de Processo Civil, c/c artigo 

206, §1º, II, “b”, do Código Civil. Condeno a parte autora ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios. Fixo a verba honorária em 

10% (dez por cento) sobre o valor da causa, em face do julgamento 

antecipado do mérito, fato que abreviou o labor profissional, nos moldes 

do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil. 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 (CPC, 

art.98, §3º). Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações pertinentes. P.R.I.C. Primavera do Leste (MT), 11 de fevereiro 

de 2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002665-48.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI SEVILHA GONCALVES MANFIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDCRISTIA PAIVA DOS ANJOS OAB - MT22115/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO CEZAR PALHANO DA SILVA (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO Intimo o advogado da parte autora para colacionar nos autos a 

comunicação de renúncia de mandato ao cliente a fim de que este nomeie 

novo procurador,permanecendo como representante deste durante 10 

dias seguintes a comunicação, nos termos do artigo 112 do CPC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002941-79.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO PIRES SOARES (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))

 

CERTIDÃO Certifico que a Apelação é tempestiva. Intimo a parte autora 

para apresentar contrarrazões de Apelação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002953-93.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALUIZIO ELPIDIO LUCAS (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))

 

CERTIDÃO Certifico que a Apelação é tempestiva. Intimo a parte autora 

para apresentar contrarrazões no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003050-93.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SOBRINHO CASTANON DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

CERTIDÃO Certifico que a Apelação é tempestiva. Intimo a parte autora 

para apresentar contrarrazões no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003679-67.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RONIS CARLOS DOS REIS VILA NOVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Certidão de Tempestividade Recursal Processo: 

1003679-67.2018.8.11.0037; Valor causa: R$ 13.500,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)/[Acidente de Trânsito, 

Seguro]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Certifico que o Recurso de Apelação é tempestivo. 

Intimo a parte autora para apresentar contrarrazões no prazo legal. 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: 1003787-96.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELIVANIA DA SILVA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

CERTIDÃO Certifico que a Apelação é tempestiva. Intimo o advogado da 

parte autora para apresentar contrarrazões no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003792-21.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MACIEL FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

 

CERTIDÃO Certifico que a Apelação é tempestiva. Intimo a parte autora 

para apresentar contrarrazões no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003795-73.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IRIMAR RODRIGUES MARIN (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))

 

CERTIDÃO Certifico que a Apelação é tempestiva. Intimo a parte autora 

para apresentar contrarrazões no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000288-75.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

ALYSSON TOSIN OAB - MG0086925A (ADVOGADO(A))

FERNANDA REIS DOS SANTOS SEMENZI OAB - MG147850 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGINALDO JOSE DIAS - ME (REU)

A. M. ROSA EIRELI - EPP (REU)

 

Intimar a advogada da parte autora para manifestar acerca da negativa de 

citação do réu Reginaldo José Dias - ME, conforme A.R. juntado sob a id 

5015637, no prazo de dez dias, requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000562-05.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO TONET (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HENNYNK FERNANDO PRATES OAB - MT20967-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL 

(REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO LOPES VIEIRA VIDAURRE OAB - MT12750-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1000562-05.2017.8.11.0037 AUTOR: SEBASTIAO TONET RÉU: CAIXA DE 

ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÀRIOS DO BANCO DO BRASIL Vistos etc. 

Frustrada a tentativa de composição, intimem-se as partes para 

especificarem as provas que pretendem produzir, justificando-as 

objetivamente, 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), 20 de setembro de 2017. Patrícia 

Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1001278-27.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JUAREZ CARLOS SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

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 : 

1001278-27.2020.8.11.0037. REQUERENTE: JUAREZ CARLOS SOARES 

Vistos etc. Defiro os benefícios da Assistência Judiciária, nos moldes do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Requisite-se à instituição financeira 

Banco do Bradesco, agência 5577-8, C/C 851695- 2, informação quanto 

ao saldo depositado em nome do falecido JULIO CEZAR FERREIRA 

SOARES, brasileiro, solteiro, devidamente inscrito na Cédula de Identidade 

de nº 0657915505 SSP/BA e portador do CPF sob o nº 732.294.745-20, 

bem como à Caixa Econômica Federal, informações sobre valores 

relativos ao PIS nº 125.18300.46-7 e FGTS. Requisite-se, outrossim, ao 

Instituto Nacional do Seguro Social, a relação de dependentes 

cadastrados em nome do falecido. Concluídas as diligências, imediata 

conclusão. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 20 de março de 2020. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000212-12.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DENNER VIEIRA GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000212-12.2020.8.11.0037. AUTOR(A): DENNER VIEIRA GOMES REU: 

SEGURADORA LÍDER Vistos etc. Preenchidos os requisitos legais (CPC, 

art.319), recebo a petição inicial para processamento pelo rito comum. 

Defiro os benefícios da Assistência Judiciária, nos termos do artigo 98 do 

Código de Processo Civil. Remetam-se os autos ao Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania para designação de audiência de 

conciliação ou mediação, conforme a hipótese, com antecedência mínima 

de 30 (trinta) dias, devendo ser citada a ré com pelo menos 20 (vinte) dias 

de antecedência. Cite-se a parte ré para comparecer à audiência 

designada, com a advertência expressa de que o prazo para contestar 

será contado nos moldes do artigo 335 do Código de Processo Civil, bem 

como que, se não contestar a ação, caso não haja composição, será 

considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (CPC, art.344). Nos moldes do artigo 334, 

§4º, I, do Código de Processo Civil, a audiência de conciliação ou 

mediação não será realizada se ambas as partes manifestarem, 

expressamente, desinteresse na composição consensual. No ato da 

intimação as partes devem ser advertidas que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado 

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

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

revertida em favor da União ou do Estado (CPC, art.334, §8º). As partes 

devem estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos 

(CPC, art.334, §9º). Todavia, eventual composição será sobremaneira 

facilitada se, por ocasião da realização da sessão de conciliação, já existir 

nos autos o laudo pericial, motivo pelo qual, em analogia à Recomendação 

Conjunta nº 01, de 15 de dezembro de 2015, do Conselho Nacional de 

Justiça, determino, desde logo, a realização de prova pericial médica. 

Nomeio como perito judicial o Dr. Reinaldo Prestes Neto, especialista em 

ortopedia e traumatologia, CRM 5329/MT, com endereço profissional na 

Rua Alameda Aripuanã, nº 88, Bairro Alphaville, Cuiabá-MT. Incumbe às 

partes, dentro de 15 (quinze) dias contados da intimação do despacho de 

nomeação do perito: I - arguir o impedimento ou a suspeição do perito, se 

for o caso; II - indicar assistente técnico; III - apresentar quesitos. Nos 

moldes da Resolução 232, de 13 de julho de 2016, fixo o valor dos 

honorários periciais devidos ao médico em R$1.000,00 (um mil reais), em 

face do grau de especialidade do profissional e a peculiaridade da 

ausência de aceitação de nomeação dos médicos locais (Agravo de 

Instrumento nº 171121/2015 – Classe CNJ - 202 – Comarca de Primavera 

do Leste). Apresentado o laudo pericial, em sendo o beneficiário da justiça 

gratuita vencedor na demanda, a parte contrária deverá arcar com o 

pagamento integral dos honorários periciais arbitrados, conforme artigo 2º, 

§3º, da Resolução 232, de 13 de julho de 2016, do Conselho Nacional de 

Justiça. Para tal finalidade, intime-se a parte contrária para depositar em 

juízo, em 5 (cinco) dias), o valor correspondente aos honorários periciais, 

na forma do artigo 95, §1º, do Código de Processo Civil, valor que lhe será 

restituído caso o beneficiário da Justiça Gratuita seja sucumbente, 

hipótese em que o Juiz determinará a expedição de certidão em favor do 

médico perito, com o valor total dos honorários que lhe são devidos, para 

cobrança junto ao Estado de Mato Grosso. De posse da certidão, o 

profissional perito deverá executar o Estado, por meio da justiça, para o 

recebimento dos honorários fixados pelo magistrado. O pagamento dos 

honorários periciais será efetuado após o término do prazo para 

manifestação das partes sobre o laudo e eventual prestação de 

esclarecimentos, acaso solicitados. O perito nomeado deverá formalizar o 

requerimento de cadastro, devendo constar: a) a sua qualificação e o 

número da inscrição no Conselho Regional de Medicina; b) o endereço 

profissional; c) certidão do CRM/MT atestando não haver impedimentos à 

sua atuação profissional; d) a área de atuação, destacando sua 

especialidade. Constituem-se obrigações fundamentais para a percepção 

da remuneração instituída: I – realizar a perícia com zelo e diligência, 

usando de todos os recursos técnico-profissionais, até decisão final, 

inclusive de instâncias superiores, se for o caso; II – não receber do 

beneficiário qualquer remuneração a título de honorários profissionais. O 

descumprimento das obrigações elencadas importará na substituição do 

perito e na perda do direito à remuneração, com devolução de eventual 

valor recebido, devidamente corrigido, sem prejuízo das sanções 

administrativas, penais e disciplinares. O laudo pericial deverá conter: I - a 

exposição do objeto da perícia; II - a análise técnica ou científica realizada 

pelo perito; III - a indicação do método utilizado, esclarecendo-o e 

demonstrando ser predominantemente aceito pelos especialistas da área 

do conhecimento da qual se originou; IV - resposta conclusiva a todos os 

quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo órgão do Ministério 

Público. No laudo, o perito deve apresentar sua fundamentação em 

linguagem simples e com coerência lógica, indicando como alcançou suas 

conclusões. É vedado ao perito ultrapassar os limites de sua designação, 
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bem como emitir opiniões pessoais que excedam o exame técnico ou 

científico do objeto da perícia. Para o desempenho de sua função, o perito 

e os assistentes técnicos podem valer-se de todos os meios necessários, 

ouvindo testemunhas, obtendo informações, solicitando documentos que 

estejam em poder da parte, de terceiros ou em repartições públicas, bem 

como instruir o laudo com planilhas, mapas, plantas, desenhos, fotografias 

ou outros elementos necessários ao esclarecimento do objeto da perícia. 

Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para a entrega do laudo, nos termos do 

artigo 477 do Código de Processo Civil. As partes terão ciência da data e 

do local indicados pelo perito para ter início a produção da prova. 

Intimem-se as partes para comparecerem na data e local designado. 

Aportando o laudo pericial, intimem-se as partes para manifestação em 15 

(quinze) dias (CPC, art.477, § 1º). Expirado o prazo, designe-se audiência 

no CEJUSC. Encaminhe-se ao perito nomeado os quesitos apresentados 

pelas partes. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Primavera do 

Leste (MT), 20 de janeiro de 2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000226-93.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS LELES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000226-93.2020.8.11.0037. AUTOR(A): MARIA AUXILIADORA DOS 

SANTOS LELES REU: SEGURADORA LÍDER Vistos etc. Preenchidos os 

requisitos legais (CPC, art.319), recebo a petição inicial para 

processamento pelo rito comum. Defiro os benefícios da Assistência 

Judiciária, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. 

Remetam-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania para designação de audiência de conciliação ou mediação, 

conforme a hipótese, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, 

devendo ser citada a ré com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência. 

Cite-se a parte ré para comparecer à audiência designada, com a 

advertência expressa de que o prazo para contestar será contado nos 

moldes do artigo 335 do Código de Processo Civil, bem como que, se não 

contestar a ação, caso não haja composição, será considerada revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (CPC, art.344). Nos moldes do artigo 334, §4º, I, do Código de 

Processo Civil, a audiência de conciliação ou mediação não será realizada 

se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na 

composição consensual. No ato da intimação as partes devem ser 

advertidas que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (CPC, art.334, §8º). As partes devem estar acompanhadas 

por seus advogados ou defensores públicos (CPC, art.334, §9º). Todavia, 

eventual composição será sobremaneira facilitada se, por ocasião da 

realização da sessão de conciliação, já existir nos autos o laudo pericial, 

motivo pelo qual, em analogia à Recomendação Conjunta nº 01, de 15 de 

dezembro de 2015, do Conselho Nacional de Justiça, determino, desde 

logo, a realização de prova pericial médica. Nomeio como perito judicial o 

Dr. Reinaldo Prestes Neto, especialista em ortopedia e traumatologia, CRM 

5329/MT, com endereço profissional na Rua Alameda Aripuanã, nº 88, 

Bairro Alphaville, Cuiabá-MT. Incumbe às partes, dentro de 15 (quinze) 

dias contados da intimação do despacho de nomeação do perito: I - arguir 

o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso; II - indicar 

assistente técnico; III - apresentar quesitos. Nos moldes da Resolução 

232, de 13 de julho de 2016, fixo o valor dos honorários periciais devidos 

ao médico em R$1.000,00 (um mil reais), em face do grau de especialidade 

do profissional e a peculiaridade da ausência de aceitação de nomeação 

dos médicos locais (Agravo de Instrumento nº 171121/2015 – Classe CNJ 

- 202 – Comarca de Primavera do Leste). Apresentado o laudo pericial, em 

sendo o beneficiário da justiça gratuita vencedor na demanda, a parte 

contrária deverá arcar com o pagamento integral dos honorários periciais 

arbitrados, conforme artigo 2º, §3º, da Resolução 232, de 13 de julho de 

2016, do Conselho Nacional de Justiça. Para tal finalidade, intime-se a 

parte contrária para depositar em juízo, em 5 (cinco) dias), o valor 

correspondente aos honorários periciais, na forma do artigo 95, §1º, do 

Código de Processo Civil, valor que lhe será restituído caso o beneficiário 

da Justiça Gratuita seja sucumbente, hipótese em que o Juiz determinará a 

expedição de certidão em favor do médico perito, com o valor total dos 

honorários que lhe são devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato 

Grosso. De posse da certidão, o profissional perito deverá executar o 

Estado, por meio da justiça, para o recebimento dos honorários fixados 

pelo magistrado. O pagamento dos honorários periciais será efetuado 

após o término do prazo para manifestação das partes sobre o laudo e 

eventual prestação de esclarecimentos, acaso solicitados. O perito 

nomeado deverá formalizar o requerimento de cadastro, devendo constar: 

a) a sua qualificação e o número da inscrição no Conselho Regional de 

Medicina; b) o endereço profissional; c) certidão do CRM/MT atestando 

não haver impedimentos à sua atuação profissional; d) a área de atuação, 

destacando sua especialidade. Constituem-se obrigações fundamentais 

para a percepção da remuneração instituída: I – realizar a perícia com zelo 

e diligência, usando de todos os recursos técnico-profissionais, até 

decisão final, inclusive de instâncias superiores, se for o caso; II – não 

receber do beneficiário qualquer remuneração a título de honorários 

profissionais. O descumprimento das obrigações elencadas importará na 

substituição do perito e na perda do direito à remuneração, com devolução 

de eventual valor recebido, devidamente corrigido, sem prejuízo das 

sanções administrativas, penais e disciplinares. O laudo pericial deverá 

conter: I - a exposição do objeto da perícia; II - a análise técnica ou 

científica realizada pelo perito; III - a indicação do método utilizado, 

esclarecendo-o e demonstrando ser predominantemente aceito pelos 

especialistas da área do conhecimento da qual se originou; IV - resposta 

conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo 

órgão do Ministério Público. No laudo, o perito deve apresentar sua 

fundamentação em linguagem simples e com coerência lógica, indicando 

como alcançou suas conclusões. É vedado ao perito ultrapassar os limites 

de sua designação, bem como emitir opiniões pessoais que excedam o 

exame técnico ou científico do objeto da perícia. Para o desempenho de 

sua função, o perito e os assistentes técnicos podem valer-se de todos 

os meios necessários, ouvindo testemunhas, obtendo informações, 

solicitando documentos que estejam em poder da parte, de terceiros ou em 

repartições públicas, bem como instruir o laudo com planilhas, mapas, 

plantas, desenhos, fotografias ou outros elementos necessários ao 

esclarecimento do objeto da perícia. Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para a 

entrega do laudo, nos termos do artigo 477 do Código de Processo Civil. 

As partes terão ciência da data e do local indicados pelo perito para ter 

início a produção da prova. Intimem-se as partes para comparecerem na 

data e local designado. Aportando o laudo pericial, intimem-se as partes 

para manifestação em 15 (quinze) dias (CPC, art.477, § 1º). Expirado o 

prazo, designe-se audiência no CEJUSC. Encaminhe-se ao perito nomeado 

os quesitos apresentados pelas partes. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 20 de janeiro de 2020. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000220-86.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ORCIOLE ALVES BARBOSA NETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000220-86.2020.8.11.0037. AUTOR(A): ORCIOLE ALVES BARBOSA 

NETO REU: SEGURADORA LÍDER Vistos etc. Preenchidos os requisitos 

legais (CPC, art.319), recebo a petição inicial para processamento pelo rito 

comum. Defiro os benefícios da Assistência Judiciária, nos termos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Remetam-se os autos ao Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania para designação de 

audiência de conciliação ou mediação, conforme a hipótese, com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citada a ré com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência. Cite-se a parte ré para 

comparecer à audiência designada, com a advertência expressa de que o 

prazo para contestar será contado nos moldes do artigo 335 do Código de 

Processo Civil, bem como que, se não contestar a ação, caso não haja 
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composição, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art.344). Nos 

moldes do artigo 334, §4º, I, do Código de Processo Civil, a audiência de 

conciliação ou mediação não será realizada se ambas as partes 

manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual. 

No ato da intimação as partes devem ser advertidas que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

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

valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (CPC, art.334, 

§8º). As partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou 

defensores públicos (CPC, art.334, §9º). Todavia, eventual composição 

será sobremaneira facilitada se, por ocasião da realização da sessão de 

conciliação, já existir nos autos o laudo pericial, motivo pelo qual, em 

analogia à Recomendação Conjunta nº 01, de 15 de dezembro de 2015, do 

Conselho Nacional de Justiça, determino, desde logo, a realização de 

prova pericial médica. Nomeio como perito judicial o Dr. Reinaldo Prestes 

Neto, especialista em ortopedia e traumatologia, CRM 5329/MT, com 

endereço profissional na Rua Alameda Aripuanã, nº 88, Bairro Alphaville, 

Cuiabá-MT. Incumbe às partes, dentro de 15 (quinze) dias contados da 

intimação do despacho de nomeação do perito: I - arguir o impedimento ou 

a suspeição do perito, se for o caso; II - indicar assistente técnico; III - 

apresentar quesitos. Nos moldes da Resolução 232, de 13 de julho de 

2016, fixo o valor dos honorários periciais devidos ao médico em 

R$1.000,00 (um mil reais), em face do grau de especialidade do 

profissional e a peculiaridade da ausência de aceitação de nomeação dos 

médicos locais (Agravo de Instrumento nº 171121/2015 – Classe CNJ - 

202 – Comarca de Primavera do Leste). Apresentado o laudo pericial, em 

sendo o beneficiário da justiça gratuita vencedor na demanda, a parte 

contrária deverá arcar com o pagamento integral dos honorários periciais 

arbitrados, conforme artigo 2º, §3º, da Resolução 232, de 13 de julho de 

2016, do Conselho Nacional de Justiça. Para tal finalidade, intime-se a 

parte contrária para depositar em juízo, em 5 (cinco) dias), o valor 

correspondente aos honorários periciais, na forma do artigo 95, §1º, do 

Código de Processo Civil, valor que lhe será restituído caso o beneficiário 

da Justiça Gratuita seja sucumbente, hipótese em que o Juiz determinará a 

expedição de certidão em favor do médico perito, com o valor total dos 

honorários que lhe são devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato 

Grosso. De posse da certidão, o profissional perito deverá executar o 

Estado, por meio da justiça, para o recebimento dos honorários fixados 

pelo magistrado. O pagamento dos honorários periciais será efetuado 

após o término do prazo para manifestação das partes sobre o laudo e 

eventual prestação de esclarecimentos, acaso solicitados. O perito 

nomeado deverá formalizar o requerimento de cadastro, devendo constar: 

a) a sua qualificação e o número da inscrição no Conselho Regional de 

Medicina; b) o endereço profissional; c) certidão do CRM/MT atestando 

não haver impedimentos à sua atuação profissional; d) a área de atuação, 

destacando sua especialidade. Constituem-se obrigações fundamentais 

para a percepção da remuneração instituída: I – realizar a perícia com zelo 

e diligência, usando de todos os recursos técnico-profissionais, até 

decisão final, inclusive de instâncias superiores, se for o caso; II – não 

receber do beneficiário qualquer remuneração a título de honorários 

profissionais. O descumprimento das obrigações elencadas importará na 

substituição do perito e na perda do direito à remuneração, com devolução 

de eventual valor recebido, devidamente corrigido, sem prejuízo das 

sanções administrativas, penais e disciplinares. O laudo pericial deverá 

conter: I - a exposição do objeto da perícia; II - a análise técnica ou 

científica realizada pelo perito; III - a indicação do método utilizado, 

esclarecendo-o e demonstrando ser predominantemente aceito pelos 

especialistas da área do conhecimento da qual se originou; IV - resposta 

conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo 

órgão do Ministério Público. No laudo, o perito deve apresentar sua 

fundamentação em linguagem simples e com coerência lógica, indicando 

como alcançou suas conclusões. É vedado ao perito ultrapassar os limites 

de sua designação, bem como emitir opiniões pessoais que excedam o 

exame técnico ou científico do objeto da perícia. Para o desempenho de 

sua função, o perito e os assistentes técnicos podem valer-se de todos 

os meios necessários, ouvindo testemunhas, obtendo informações, 

solicitando documentos que estejam em poder da parte, de terceiros ou em 

repartições públicas, bem como instruir o laudo com planilhas, mapas, 

plantas, desenhos, fotografias ou outros elementos necessários ao 

esclarecimento do objeto da perícia. Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para a 

entrega do laudo, nos termos do artigo 477 do Código de Processo Civil. 

As partes terão ciência da data e do local indicados pelo perito para ter 

início a produção da prova. Intimem-se as partes para comparecerem na 

data e local designado. Aportando o laudo pericial, intimem-se as partes 

para manifestação em 15 (quinze) dias (CPC, art.477, § 1º). Expirado o 

prazo, designe-se audiência no CEJUSC. Encaminhe-se ao perito nomeado 

os quesitos apresentados pelas partes. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 20 de janeiro de 2020. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000224-26.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUYAN LUIZ PIZZOLATTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000224-26.2020.8.11.0037. AUTOR(A): LUYAN LUIZ PIZZOLATTO REU: 

SEGURADORA LÍDER Vistos etc. Preenchidos os requisitos legais (CPC, 

art.319), recebo a petição inicial para processamento pelo rito comum. 

Defiro os benefícios da Assistência Judiciária, nos termos do artigo 98 do 

Código de Processo Civil. Remetam-se os autos ao Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania para designação de audiência de 

conciliação ou mediação, conforme a hipótese, com antecedência mínima 

de 30 (trinta) dias, devendo ser citada a ré com pelo menos 20 (vinte) dias 

de antecedência. Cite-se a parte ré para comparecer à audiência 

designada, com a advertência expressa de que o prazo para contestar 

será contado nos moldes do artigo 335 do Código de Processo Civil, bem 

como que, se não contestar a ação, caso não haja composição, será 

considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (CPC, art.344). Nos moldes do artigo 334, 

§4º, I, do Código de Processo Civil, a audiência de conciliação ou 

mediação não será realizada se ambas as partes manifestarem, 

expressamente, desinteresse na composição consensual. No ato da 

intimação as partes devem ser advertidas que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado 

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

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

revertida em favor da União ou do Estado (CPC, art.334, §8º). As partes 

devem estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos 

(CPC, art.334, §9º). Todavia, eventual composição será sobremaneira 

facilitada se, por ocasião da realização da sessão de conciliação, já existir 

nos autos o laudo pericial, motivo pelo qual, em analogia à Recomendação 

Conjunta nº 01, de 15 de dezembro de 2015, do Conselho Nacional de 

Justiça, determino, desde logo, a realização de prova pericial médica. 

Nomeio como perito judicial o Dr. Reinaldo Prestes Neto, especialista em 

ortopedia e traumatologia, CRM 5329/MT, com endereço profissional na 

Rua Alameda Aripuanã, nº 88, Bairro Alphaville, Cuiabá-MT. Incumbe às 

partes, dentro de 15 (quinze) dias contados da intimação do despacho de 

nomeação do perito: I - arguir o impedimento ou a suspeição do perito, se 

for o caso; II - indicar assistente técnico; III - apresentar quesitos. Nos 

moldes da Resolução 232, de 13 de julho de 2016, fixo o valor dos 

honorários periciais devidos ao médico em R$1.000,00 (um mil reais), em 

face do grau de especialidade do profissional e a peculiaridade da 

ausência de aceitação de nomeação dos médicos locais (Agravo de 

Instrumento nº 171121/2015 – Classe CNJ - 202 – Comarca de Primavera 

do Leste). Apresentado o laudo pericial, em sendo o beneficiário da justiça 

gratuita vencedor na demanda, a parte contrária deverá arcar com o 

pagamento integral dos honorários periciais arbitrados, conforme artigo 2º, 

§3º, da Resolução 232, de 13 de julho de 2016, do Conselho Nacional de 

Justiça. Para tal finalidade, intime-se a parte contrária para depositar em 

juízo, em 5 (cinco) dias), o valor correspondente aos honorários periciais, 

na forma do artigo 95, §1º, do Código de Processo Civil, valor que lhe será 

restituído caso o beneficiário da Justiça Gratuita seja sucumbente, 

hipótese em que o Juiz determinará a expedição de certidão em favor do 

médico perito, com o valor total dos honorários que lhe são devidos, para 

cobrança junto ao Estado de Mato Grosso. De posse da certidão, o 

profissional perito deverá executar o Estado, por meio da justiça, para o 

recebimento dos honorários fixados pelo magistrado. O pagamento dos 
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honorários periciais será efetuado após o término do prazo para 

manifestação das partes sobre o laudo e eventual prestação de 

esclarecimentos, acaso solicitados. O perito nomeado deverá formalizar o 

requerimento de cadastro, devendo constar: a) a sua qualificação e o 

número da inscrição no Conselho Regional de Medicina; b) o endereço 

profissional; c) certidão do CRM/MT atestando não haver impedimentos à 

sua atuação profissional; d) a área de atuação, destacando sua 

especialidade. Constituem-se obrigações fundamentais para a percepção 

da remuneração instituída: I – realizar a perícia com zelo e diligência, 

usando de todos os recursos técnico-profissionais, até decisão final, 

inclusive de instâncias superiores, se for o caso; II – não receber do 

beneficiário qualquer remuneração a título de honorários profissionais. O 

descumprimento das obrigações elencadas importará na substituição do 

perito e na perda do direito à remuneração, com devolução de eventual 

valor recebido, devidamente corrigido, sem prejuízo das sanções 

administrativas, penais e disciplinares. O laudo pericial deverá conter: I - a 

exposição do objeto da perícia; II - a análise técnica ou científica realizada 

pelo perito; III - a indicação do método utilizado, esclarecendo-o e 

demonstrando ser predominantemente aceito pelos especialistas da área 

do conhecimento da qual se originou; IV - resposta conclusiva a todos os 

quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo órgão do Ministério 

Público. No laudo, o perito deve apresentar sua fundamentação em 

linguagem simples e com coerência lógica, indicando como alcançou suas 

conclusões. É vedado ao perito ultrapassar os limites de sua designação, 

bem como emitir opiniões pessoais que excedam o exame técnico ou 

científico do objeto da perícia. Para o desempenho de sua função, o perito 

e os assistentes técnicos podem valer-se de todos os meios necessários, 

ouvindo testemunhas, obtendo informações, solicitando documentos que 

estejam em poder da parte, de terceiros ou em repartições públicas, bem 

como instruir o laudo com planilhas, mapas, plantas, desenhos, fotografias 

ou outros elementos necessários ao esclarecimento do objeto da perícia. 

Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para a entrega do laudo, nos termos do 

artigo 477 do Código de Processo Civil. As partes terão ciência da data e 

do local indicados pelo perito para ter início a produção da prova. 

Intimem-se as partes para comparecerem na data e local designado. 

Aportando o laudo pericial, intimem-se as partes para manifestação em 15 

(quinze) dias (CPC, art.477, § 1º). Expirado o prazo, designe-se audiência 

no CEJUSC. Encaminhe-se ao perito nomeado os quesitos apresentados 

pelas partes. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Primavera do 

Leste (MT), 20 de janeiro de 2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000218-19.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA SOARES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000218-19.2020.8.11.0037. AUTOR(A): NEUZA SOARES DA SILVA REU: 

SEGURADORA LÍDER Vistos etc. Preenchidos os requisitos legais (CPC, 

art.319), recebo a petição inicial para processamento pelo rito comum. 

Defiro os benefícios da Assistência Judiciária, nos termos do artigo 98 do 

Código de Processo Civil. Remetam-se os autos ao Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania para designação de audiência de 

conciliação ou mediação, conforme a hipótese, com antecedência mínima 

de 30 (trinta) dias, devendo ser citada a ré com pelo menos 20 (vinte) dias 

de antecedência. Cite-se a parte ré para comparecer à audiência 

designada, com a advertência expressa de que o prazo para contestar 

será contado nos moldes do artigo 335 do Código de Processo Civil, bem 

como que, se não contestar a ação, caso não haja composição, será 

considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (CPC, art.344). Nos moldes do artigo 334, 

§4º, I, do Código de Processo Civil, a audiência de conciliação ou 

mediação não será realizada se ambas as partes manifestarem, 

expressamente, desinteresse na composição consensual. No ato da 

intimação as partes devem ser advertidas que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado 

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

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

revertida em favor da União ou do Estado (CPC, art.334, §8º). As partes 

devem estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos 

(CPC, art.334, §9º). Todavia, eventual composição será sobremaneira 

facilitada se, por ocasião da realização da sessão de conciliação, já existir 

nos autos o laudo pericial, motivo pelo qual, em analogia à Recomendação 

Conjunta nº 01, de 15 de dezembro de 2015, do Conselho Nacional de 

Justiça, determino, desde logo, a realização de prova pericial médica. 

Nomeio como perito judicial o Dr. Reinaldo Prestes Neto, especialista em 

ortopedia e traumatologia, CRM 5329/MT, com endereço profissional na 

Rua Alameda Aripuanã, nº 88, Bairro Alphaville, Cuiabá-MT. Incumbe às 

partes, dentro de 15 (quinze) dias contados da intimação do despacho de 

nomeação do perito: I - arguir o impedimento ou a suspeição do perito, se 

for o caso; II - indicar assistente técnico; III - apresentar quesitos. Nos 

moldes da Resolução 232, de 13 de julho de 2016, fixo o valor dos 

honorários periciais devidos ao médico em R$1.000,00 (um mil reais), em 

face do grau de especialidade do profissional e a peculiaridade da 

ausência de aceitação de nomeação dos médicos locais (Agravo de 

Instrumento nº 171121/2015 – Classe CNJ - 202 – Comarca de Primavera 

do Leste). Apresentado o laudo pericial, em sendo o beneficiário da justiça 

gratuita vencedor na demanda, a parte contrária deverá arcar com o 

pagamento integral dos honorários periciais arbitrados, conforme artigo 2º, 

§3º, da Resolução 232, de 13 de julho de 2016, do Conselho Nacional de 

Justiça. Para tal finalidade, intime-se a parte contrária para depositar em 

juízo, em 5 (cinco) dias), o valor correspondente aos honorários periciais, 

na forma do artigo 95, §1º, do Código de Processo Civil, valor que lhe será 

restituído caso o beneficiário da Justiça Gratuita seja sucumbente, 

hipótese em que o Juiz determinará a expedição de certidão em favor do 

médico perito, com o valor total dos honorários que lhe são devidos, para 

cobrança junto ao Estado de Mato Grosso. De posse da certidão, o 

profissional perito deverá executar o Estado, por meio da justiça, para o 

recebimento dos honorários fixados pelo magistrado. O pagamento dos 

honorários periciais será efetuado após o término do prazo para 

manifestação das partes sobre o laudo e eventual prestação de 

esclarecimentos, acaso solicitados. O perito nomeado deverá formalizar o 

requerimento de cadastro, devendo constar: a) a sua qualificação e o 

número da inscrição no Conselho Regional de Medicina; b) o endereço 

profissional; c) certidão do CRM/MT atestando não haver impedimentos à 

sua atuação profissional; d) a área de atuação, destacando sua 

especialidade. Constituem-se obrigações fundamentais para a percepção 

da remuneração instituída: I – realizar a perícia com zelo e diligência, 

usando de todos os recursos técnico-profissionais, até decisão final, 

inclusive de instâncias superiores, se for o caso; II – não receber do 

beneficiário qualquer remuneração a título de honorários profissionais. O 

descumprimento das obrigações elencadas importará na substituição do 

perito e na perda do direito à remuneração, com devolução de eventual 

valor recebido, devidamente corrigido, sem prejuízo das sanções 

administrativas, penais e disciplinares. O laudo pericial deverá conter: I - a 

exposição do objeto da perícia; II - a análise técnica ou científica realizada 

pelo perito; III - a indicação do método utilizado, esclarecendo-o e 

demonstrando ser predominantemente aceito pelos especialistas da área 

do conhecimento da qual se originou; IV - resposta conclusiva a todos os 

quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo órgão do Ministério 

Público. No laudo, o perito deve apresentar sua fundamentação em 

linguagem simples e com coerência lógica, indicando como alcançou suas 

conclusões. É vedado ao perito ultrapassar os limites de sua designação, 

bem como emitir opiniões pessoais que excedam o exame técnico ou 

científico do objeto da perícia. Para o desempenho de sua função, o perito 

e os assistentes técnicos podem valer-se de todos os meios necessários, 

ouvindo testemunhas, obtendo informações, solicitando documentos que 

estejam em poder da parte, de terceiros ou em repartições públicas, bem 

como instruir o laudo com planilhas, mapas, plantas, desenhos, fotografias 

ou outros elementos necessários ao esclarecimento do objeto da perícia. 

Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para a entrega do laudo, nos termos do 

artigo 477 do Código de Processo Civil. As partes terão ciência da data e 

do local indicados pelo perito para ter início a produção da prova. 

Intimem-se as partes para comparecerem na data e local designado. 

Aportando o laudo pericial, intimem-se as partes para manifestação em 15 

(quinze) dias (CPC, art.477, § 1º). Expirado o prazo, designe-se audiência 

no CEJUSC. Encaminhe-se ao perito nomeado os quesitos apresentados 

pelas partes. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Primavera do 

Leste (MT), 20 de janeiro de 2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de 

Direito
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004189-80.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARILSA APARECIDA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo  nº 

1004189-80.2018.8.11.0037 Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

(DPVAT) Requerente: Marilsa Aparecida de Oliveira Requerida: Porto 

Seguro Companhia de Seguro e Cia Vistos etc. Considerando o 

entendimento jurisprudencial da necessidade do prévio requerimento 

administrativo, intime-se a parte autora para que protocole o pedido 

administrativamente, a contar da intimação, o qual deverá ser juntado aos 

autos ou apresente ata notarial de constatação da recusa administrativa, 

especificamente em nome da parte autora ou documento equivalente, no 

prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção. Decorrido o prazo ou 

aportando aos autos o protocolo administrativo, certifique-se e voltem os 

autos conclusos para deliberações. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do 

Leste (MT), 19 de março de 2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007277-92.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO ORACIL DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN RUIZ DA SILVA OAB - MT25599/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO AGIBANK S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON SALES BELCHIOR OAB - MT21150-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SEN T E N Ç A  P r o c e s s o  n º 

1007277-92.2019.8.11.0037 Ação Revisional de Contratos c/c Obrigação 

de Fazer c/c Ação de Indenização por Danos Morais Requerente: Pedro 

Oracil dos Santos Requerido: Banco AGIPLAN S/A Vistos etc. Trata-se de 

Ação Revisional de Contratos c/c Obrigação de Fazer c/c Ação de 

Indenização por Danos Morais proposta por Pedro Oracil dos Santos em 

face de Banco AGIPLAN S/A, ambos qualificados nos autos em epígrafe. 

No decorrer do trâmite processual, as partes transigiram (Num. 

29852698), postulando pela extinção do feito, nos termos do artigo 487, III, 

“b”, do Código de Processo Civil. Formalizados os autos, vieram para 

deliberação. É o relatório. Fundamento. Decido. Traduzindo o procedimento 

composição sobre direitos passíveis de transação, HOMOLOGO O 

ACORDO formulado entre as partes, com fulcro no artigo 200, caput, do 

Código de Processo Civil. Por conseguinte, JULGO EXTINTA POR 

SENTENÇA A AÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 

487, III, ‘b’, do Código de Processo Civil. Custas processuais e honorários 

advocatícios consoante pactuado. Transitada em julgado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações pertinentes. P.R.I.C. Primavera do Leste 

(MT), 19 de março de 2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1005482-51.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

TERRA PREMIUM COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA. 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA MARIA GUIMARAES DE SA RIBEIRO REFATTI OAB - 

MT18042-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELOI BRUNETTA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS OAB - MT7680-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo nº 

1005482-51.2019.8.11.0037 (PJe) Habilitação de Crédito Retardatária 

Requerente: Terra Premium Comércio de Máquinas Agrícolas Ltda. 

Requeridos: Agropecuária Itaquere do Araguaia Ltda. e Outros Vistos etc. 

Intime-se a recuperanda para, querendo, contestar a impugnação, no 

prazo de 5 (cinco) dias, nos moldes do artigo 11 da Lei nº 11.101/05. 

Após, vista ao Administrador Judicial para manifestação. Em seguida, 

imediata conclusão. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 21 de janeiro de 

2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001017-62.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETH RIBEIRO DE CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TAILOR HENRIQUE SOUZA OAB - MT21916/O (ADVOGADO(A))

CAIO CESAR MANOEL OAB - MT0017799A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SAUDE S/A (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo  nº 

1001017-62.2020.8.11.0037- PJE Ação Cominatória c/c Reparação de 

Danos Morais Requerente: Elizabeth Alves Ribeiro Requerido: Bradesco 

Saúde S/A Vistos etc. A parte autora é contadora, reside em local nobre 

nessa urbe e possui renda mensal no importe de R$ 6.000,00 (seis mil) 

reais, presumindo-se, em princípio, possuir capacidade para pagar as 

despesas do processo. Destarte, havendo nos autos elementos que 

evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão da 

gratuidade, intime-se a parte autora para comprovação do preenchimento 

dos referidos pressupostos, em 10 (dez) dias, nos moldes do artigo 99, § 

2o, do Código de Processo Civil. Expirado o prazo, imediata conclusão. 

Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 19 de março de 2020. Patrícia 

Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003314-76.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO TERRENGUI OAB - MT23584/O-O (ADVOGADO(A))

RAUL ANTUNES MACEDO OAB - MT0015674A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANE MARIA STELLA (REQUERIDO)

GEVERSON RODRIGUES CHAVES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Roadam Jhonei de Paula Leal OAB - MT0014398A (ADVOGADO(A))

 

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 : 

1003314-76.2019.8.11.0037. REQUERENTE: PAULO SERGIO DOS SANTOS 

REQUERIDO: ROSANE MARIA STELLA, GEVERSON RODRIGUES CHAVES 

Vistos etc. A parte reconvinte qualificou-se como comerciante, 

presumindo-se, em princípio, possuir capacidade para pagar as despesas 

do processo sem prejuízo da manutenção da atividade. Destarte, havendo 

nos autos elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para 

a concessão da gratuidade, intime-se a parte reconvinte para 

comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos, em 10 (dez) 

dias, nos moldes do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Expirado 

o prazo, imediata conclusão. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 21 de 

janeiro de 2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004007-94.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FAGNER OLIVEIRA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KEILA CRISTINA DA MOTA CADORE OAB - MT25221/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 DESPACHO Processo nº 
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1004007-94.2018.8.11.0037 Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

(DPVAT) Requerente: Fagner Oliveira Silva Requerida: Seguradora Líder 

Vistos etc. Considerando o entendimento jurisprudencial da necessidade 

do prévio requerimento administrativo, intime-se a parte autora para que 

protocole o pedido administrativamente, a contar da intimação, o qual 

deverá ser juntado aos autos ou apresente ata notarial de constatação da 

recusa administrativa, especificamente em nome da parte autora ou 

documento equivalente, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção. 

Decorrido o prazo ou aportando aos autos o protocolo administrativo, 

certifique-se e voltem os autos conclusos para deliberações. Intimem-se. 

Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 19 de março de 2020. Patrícia 

Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001372-43.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE SANTOS DUARTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA OAB - MT13731-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONIVALDO DE SOUZA CAMARGO (EXECUTADO)

 

Intimo 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, para cumprimento do 

mandado no endereço: Avenida Amazonas, nº. 780. Bairro Centro. CEP: 

78850-000. Cidade de Primavera do Leste/MT.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000912-90.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PRIMAVERA DO LESTE INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO(A))

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT13905/B (ADVOGADO(A))

CARLOS CESAR MAMUS OAB - MT11555/O (ADVOGADO(A))

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAVID ARCANGELO ARRUDA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo  nº 

1000912-90.2017.8.11.0037 - PJE Ação de Rescisão Contratual c/c 

Reintegração de Posse c/c Reparação por Perdas e Danos Requerente: 

Primavera do Leste Incorporadora de Imóveis Ltda. Requerido: David 

Arcanjo Arruda Vistos etc. Há pedido de mérito, relativo a condenação da 

parte autora ao pagamento do imposto predial e territorial urbano (IPTU) 

lançados pelo Fisco durante todo período de ocupação. Todavia, o pedido, 

nos moldes que que foi formulado, encontra óbice na disposição do artigo 

18 do Código de Processo Civil, ressalvada a comprovação do caráter de 

ressarcimento do pleito. Destarte, em cumprimento ao disposto no artigo 9º 

do Código de Processo Civil, intime-se a parte autora para manifestar-se 

sobre o óbice apontado, em 15 (quinze) dias. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 23 de janeiro de 2020. Patrícia 

Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000464-15.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

KEILA DA SILVA BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA ANTONIOLO OAB - MT0014281A (ADVOGADO(A))

JANAIZA APARECIDA MARQUES FREITAS OAB - MT24086/O 

(ADVOGADO(A))

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

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 : 

1000464-15.2020.8.11.0037. REQUERENTE: KEILA DA SILVA BRITO 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Processo: 

1000464-15.2020.8.11.0037. REQUERENTE: KEILA DA SILVA BRITO 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos etc. A parte autora 

qualificou-se como assessora de imprensa, presumindo-se, em princípio, 

possuir capacidade para pagar as despesas do processo. Destarte, 

havendo nos autos elementos que evidenciam a falta dos pressupostos 

legais para a concessão da gratuidade, intime-se a parte autora para 

comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos, em 10 (dez) 

dias, nos moldes do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Expirado 

o prazo, imediata conclusão. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 29 de 

janeiro de 2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001276-91.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO KUCHLA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO LUIS BERTICELLI OAB - MT21675/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARILZE PACKER (REQUERIDO)

ARMANDO VELHO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUILHERME FREIRE LIMA REIS OAB - AL16815 (ADVOGADO(A))

 

Intimo a parte autora para impugnar a contestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000903-26.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA ROMUALDO MOREIRA (AUTOR(A))

DEMETRYUS EUGENIO GRAPIGLIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WALTER CARVALHO DA ROCHA OAB - RS27432 (ADVOGADO(A))

DEMETRYUS EUGENIO GRAPIGLIA OAB - RS56919 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLOVIS FURLAN (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 C I S Ã O  P r o c e s s o  n º 

1000903-26.2020.8.11.0037 Ação de Reintegração de Posse c/c 

Ressarcimento Requerentes: Demetryus e Outra Requerido: Clóvis Furlan 

Vistos etc. A parte autora tem como atividade profissional a advocacia, 

vinculada à tabela de honorários da OAB, presumindo-se, em princípio, 

possuir capacidade para pagar as despesas do processo sem prejuízo da 

própria manutenção. Ademais, as partes devem ter a consciência de que 

a concessão dos benefícios da Assistência Judiciária é destinada aos 

verdadeiramente hipossuficientes, não constituindo favor legal. Destarte, 

havendo nos autos elementos que evidenciam a falta dos pressupostos 

legais para a concessão da gratuidade, indefiro os benefícios da 

Assistência Judiciária. Intime-se a parte autora, por intermédio do 

respectivo advogado, para efetuar o recolhimento das custas e despesas 

processuais de ingresso, em 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento 

da distribuição (CPC, art.290). Expirado o prazo, imediata conclusão. 

Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 19 de março de 2020. Patrícia 

Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003396-44.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BIAVATTI TRANSPORTES DE DIESEL LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA MARIA TOMADON ROMAGNOLI OAB - MT9373-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTERCITY TRANSPORTES LTDA (EXECUTADO)

 

Intimo 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, para cumprimento do 

mandado de penhora.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003186-56.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:
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CLEYTON RODRIGUES MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON REZENDE DE OLIVEIRA OAB - MT12452-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TOP SERVICE TRANSPORTES EIRELI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO PJe nº 1003186-56.2019.8.11.0037 

Carta Precatória Deprecante: Terceira Vara Cível de Rondonópolis (MT) 

Vistos etc. O requerimento de penhora sobre crédito, nos moldes do artigo 

860 do Código de Processo Civil, deve ser formulado perante o Juízo 

Deprecante. Destarte, aguarde-se eventual comunicação do juízo de 

origem por 30 (trinta) dias. Inexistindo manifestação, devolva-se, com as 

baixas e anotações pertinentes. Intime-se. Cumpra-se. Primavera do Leste 

(MT), 03 de fevereiro de 2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000652-08.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL GUEDES DE MEDEIROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA AZEVEDO DE MEDEIROS PEDROZO OAB - MT14189/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MACUCO AGROPECUARIA LTDA (REQUERIDO)

 

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.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006172-17.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IHARABRAS SA INDUSTRIAS QUIMICAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA DINIZ DA SILVA OAB - SP289565 (ADVOGADO(A))

GABRIEL FELICIO GIACOMINI ROCCO OAB - SP246281 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNISAGRO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EM 

RECUPERACAO JUDICIAL (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS REZENDE OAB - MT0008987A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA PJe 1006172-17.2018.8.11.0037 Ação 

de Execução Exequente: Iharabras S.A. Indústrias Químicas Executada: 

Unisagro Comércio de Produtos Agropecuários Ltda. Vistos etc. Tratam-se 

de embargos de declaração opostos por Unisagro Comércio de Produtos 

Agropecuários Ltda. em face da decisão que converteu a ação cautelar 

de arresto em ação de execução (Id. 21548370). A pretensão recursal 

fundamenta-se na conversão da ação sem observância do disposto no 

artigo 307, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Formalizados os 

autos, vieram conclusos para deliberação. É a síntese. Fundamento. 

Decido. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, 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. Sob tal conjuntura jurídica, não há 

contradição passível de saneamento, eis que eventual error in judicando 

não desafia a oposição de embargos declaratórios. Apenas para 

contextualizar, a ação cautelar foi convertida em ação de execução, não 

desafiando, portanto, a aplicação do procedimento comum do processo de 

conhecimento, mas a observância do rito específico do processo 

executivo, o qual desafia a oposição de embargos para defesa executiva, 

inclusive questionamento acerca do arresto, o qual converter-se-á em 

penhora, por expressa disposição legal. Destarte, o que pode haver, 

quando muito, é a discordância do embargante com o posicionamento 

adotado na sentença. Sendo assim, é por meio do recurso adequado que 

o postulante deve buscar a reforma da decisão, não constituindo os 

embargos de declaração meio idôneo a tal fim. Isso posto, rejeito os 

embargos de declaração opostos. Intime-se. Cumpra-se. Primavera do 

Leste (MT), 10 de fevereiro de 2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003408-24.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSRIO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Jose Nazario Baptistella OAB - RS0039016A (ADVOGADO(A))

MELISSA AREND DAS NEVES OAB - SC32693 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOALESTE - COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA 

REGIAO SUL DO MATO GROSSO (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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001108-55.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL XIMENES BATISTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1001108-55.2020.8.11.0037. AUTOR(A): DANIEL XIMENES BATISTA REU: 

SEGURADORA LÍDER Vistos etc. Preenchidos os requisitos legais (CPC, 

art.319), recebo a petição inicial para processamento pelo rito comum. 

Defiro os benefícios da Assistência Judiciária, nos termos do artigo 98 do 

Código de Processo Civil. Remetam-se os autos ao Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania para designação de audiência de 

conciliação ou mediação, conforme a hipótese, com antecedência mínima 

de 30 (trinta) dias, devendo ser citada a ré com pelo menos 20 (vinte) dias 

de antecedência. Cite-se a parte ré para comparecer à audiência 

designada, com a advertência expressa de que o prazo para contestar 

será contado nos moldes do artigo 335 do Código de Processo Civil, bem 

como que, se não contestar a ação, caso não haja composição, será 

considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (CPC, art.344). Nos moldes do artigo 334, 

§4º, I, do Código de Processo Civil, a audiência de conciliação ou 

mediação não será realizada se ambas as partes manifestarem, 

expressamente, desinteresse na composição consensual. No ato da 

intimação as partes devem ser advertidas que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado 

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

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

revertida em favor da União ou do Estado (CPC, art.334, §8º). As partes 

devem estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos 

(CPC, art.334, §9º). Todavia, eventual composição será sobremaneira 

facilitada se, por ocasião da realização da sessão de conciliação, já existir 

nos autos o laudo pericial, motivo pelo qual, em analogia à Recomendação 

Conjunta nº 01, de 15 de dezembro de 2015, do Conselho Nacional de 

Justiça, determino, desde logo, a realização de prova pericial médica. 

Nomeio como perito judicial o Dr. Reinaldo Prestes Neto, especialista em 

ortopedia e traumatologia, CRM 5329/MT, com endereço profissional na 

Rua Alameda Aripuanã, nº 88, Bairro Alphaville, Cuiabá-MT. Incumbe às 

partes, dentro de 15 (quinze) dias contados da intimação do despacho de 

nomeação do perito: I - arguir o impedimento ou a suspeição do perito, se 

for o caso; II - indicar assistente técnico; III - apresentar quesitos. Nos 

moldes da Resolução 232, de 13 de julho de 2016, fixo o valor dos 

honorários periciais devidos ao médico em R$1.000,00 (um mil reais), em 

face do grau de especialidade do profissional e a peculiaridade da 

ausência de aceitação de nomeação dos médicos locais (Agravo de 

Instrumento nº 171121/2015 – Classe CNJ - 202 – Comarca de Primavera 

do Leste). Apresentado o laudo pericial, em sendo o beneficiário da justiça 

gratuita vencedor na demanda, a parte contrária deverá arcar com o 

pagamento integral dos honorários periciais arbitrados, conforme artigo 2º, 

§3º, da Resolução 232, de 13 de julho de 2016, do Conselho Nacional de 

Justiça. Para tal finalidade, intime-se a parte contrária para depositar em 

juízo, em 5 (cinco) dias), o valor correspondente aos honorários periciais, 

na forma do artigo 95, §1º, do Código de Processo Civil, valor que lhe será 
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restituído caso o beneficiário da Justiça Gratuita seja sucumbente, 

hipótese em que o Juiz determinará a expedição de certidão em favor do 

médico perito, com o valor total dos honorários que lhe são devidos, para 

cobrança junto ao Estado de Mato Grosso. De posse da certidão, o 

profissional perito deverá executar o Estado, por meio da justiça, para o 

recebimento dos honorários fixados pelo magistrado. O pagamento dos 

honorários periciais será efetuado após o término do prazo para 

manifestação das partes sobre o laudo e eventual prestação de 

esclarecimentos, acaso solicitados. O perito nomeado deverá formalizar o 

requerimento de cadastro, devendo constar: a) a sua qualificação e o 

número da inscrição no Conselho Regional de Medicina; b) o endereço 

profissional; c) certidão do CRM/MT atestando não haver impedimentos à 

sua atuação profissional; d) a área de atuação, destacando sua 

especialidade. Constituem-se obrigações fundamentais para a percepção 

da remuneração instituída: I – realizar a perícia com zelo e diligência, 

usando de todos os recursos técnico-profissionais, até decisão final, 

inclusive de instâncias superiores, se for o caso; II – não receber do 

beneficiário qualquer remuneração a título de honorários profissionais. O 

descumprimento das obrigações elencadas importará na substituição do 

perito e na perda do direito à remuneração, com devolução de eventual 

valor recebido, devidamente corrigido, sem prejuízo das sanções 

administrativas, penais e disciplinares. O laudo pericial deverá conter: I - a 

exposição do objeto da perícia; II - a análise técnica ou científica realizada 

pelo perito; III - a indicação do método utilizado, esclarecendo-o e 

demonstrando ser predominantemente aceito pelos especialistas da área 

do conhecimento da qual se originou; IV - resposta conclusiva a todos os 

quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo órgão do Ministério 

Público. No laudo, o perito deve apresentar sua fundamentação em 

linguagem simples e com coerência lógica, indicando como alcançou suas 

conclusões. É vedado ao perito ultrapassar os limites de sua designação, 

bem como emitir opiniões pessoais que excedam o exame técnico ou 

científico do objeto da perícia. Para o desempenho de sua função, o perito 

e os assistentes técnicos podem valer-se de todos os meios necessários, 

ouvindo testemunhas, obtendo informações, solicitando documentos que 

estejam em poder da parte, de terceiros ou em repartições públicas, bem 

como instruir o laudo com planilhas, mapas, plantas, desenhos, fotografias 

ou outros elementos necessários ao esclarecimento do objeto da perícia. 

Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para a entrega do laudo, nos termos do 

artigo 477 do Código de Processo Civil. As partes terão ciência da data e 

do local indicados pelo perito para ter início a produção da prova. 

Intimem-se as partes para comparecerem na data e local designado. 

Aportando o laudo pericial, intimem-se as partes para manifestação em 15 

(quinze) dias (CPC, art.477, § 1º). Expirado o prazo, designe-se audiência 

no CEJUSC. Encaminhe-se ao perito nomeado os quesitos apresentados 

pelas partes. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Primavera do 

Leste (MT), 04 de março de 2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000562-05.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO TONET (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HENNYNK FERNANDO PRATES OAB - MT20967-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL 

(REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO LOPES VIEIRA VIDAURRE OAB - MT12750-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1000562-05.2017.8.11.0037 AUTOR: SEBASTIAO TONET RÉU: CAIXA DE 

ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÀRIOS DO BANCO DO BRASIL Vistos etc. 

Frustrada a tentativa de composição, intimem-se as partes para 

especificarem as provas que pretendem produzir, justificando-as 

objetivamente, 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), 20 de setembro de 2017. Patrícia 

Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000288-75.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALYSSON TOSIN OAB - MG0086925A (ADVOGADO(A))

FERNANDA REIS DOS SANTOS SEMENZI OAB - MG147850 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGINALDO JOSE DIAS - ME (REU)

A. M. ROSA EIRELI - EPP (REU)

 

Intimar a advogada da parte autora para manifestar acerca da negativa de 

citação do réu Reginaldo José Dias - ME, conforme A.R. juntado sob a id 

5015637, no prazo de dez dias, requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001112-92.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO AUGUSTO SAUL QUINTAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1001112-92.2020.8.11.0037. AUTOR(A): FERNANDO AUGUSTO SAUL 

QUINTAS REU: SEGURADORA LÍDER Vistos etc. Preenchidos os requisitos 

legais (CPC, art.319), recebo a petição inicial para processamento pelo rito 

comum. Defiro os benefícios da Assistência Judiciária, nos termos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Remetam-se os autos ao Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania para designação de 

audiência de conciliação ou mediação, conforme a hipótese, com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citada a ré com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência. Cite-se a parte ré para 

comparecer à audiência designada, com a advertência expressa de que o 

prazo para contestar será contado nos moldes do artigo 335 do Código de 

Processo Civil, bem como que, se não contestar a ação, caso não haja 

composição, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art.344). Nos 

moldes do artigo 334, §4º, I, do Código de Processo Civil, a audiência de 

conciliação ou mediação não será realizada se ambas as partes 

manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual. 

No ato da intimação as partes devem ser advertidas que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

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

valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (CPC, art.334, 

§8º). As partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou 

defensores públicos (CPC, art.334, §9º). Todavia, eventual composição 

será sobremaneira facilitada se, por ocasião da realização da sessão de 

conciliação, já existir nos autos o laudo pericial, motivo pelo qual, em 

analogia à Recomendação Conjunta nº 01, de 15 de dezembro de 2015, do 

Conselho Nacional de Justiça, determino, desde logo, a realização de 

prova pericial médica. Nomeio como perito judicial o Dr. Reinaldo Prestes 

Neto, especialista em ortopedia e traumatologia, CRM 5329/MT, com 

endereço profissional na Rua Alameda Aripuanã, nº 88, Bairro Alphaville, 

Cuiabá-MT. Incumbe às partes, dentro de 15 (quinze) dias contados da 

intimação do despacho de nomeação do perito: I - arguir o impedimento ou 

a suspeição do perito, se for o caso; II - indicar assistente técnico; III - 

apresentar quesitos. Nos moldes da Resolução 232, de 13 de julho de 

2016, fixo o valor dos honorários periciais devidos ao médico em 

R$1.000,00 (um mil reais), em face do grau de especialidade do 

profissional e a peculiaridade da ausência de aceitação de nomeação dos 

médicos locais (Agravo de Instrumento nº 171121/2015 – Classe CNJ - 

202 – Comarca de Primavera do Leste). Apresentado o laudo pericial, em 

sendo o beneficiário da justiça gratuita vencedor na demanda, a parte 

contrária deverá arcar com o pagamento integral dos honorários periciais 

arbitrados, conforme artigo 2º, §3º, da Resolução 232, de 13 de julho de 

2016, do Conselho Nacional de Justiça. Para tal finalidade, intime-se a 

parte contrária para depositar em juízo, em 5 (cinco) dias), o valor 

correspondente aos honorários periciais, na forma do artigo 95, §1º, do 

Código de Processo Civil, valor que lhe será restituído caso o beneficiário 

da Justiça Gratuita seja sucumbente, hipótese em que o Juiz determinará a 

expedição de certidão em favor do médico perito, com o valor total dos 

honorários que lhe são devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato 
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Grosso. De posse da certidão, o profissional perito deverá executar o 

Estado, por meio da justiça, para o recebimento dos honorários fixados 

pelo magistrado. O pagamento dos honorários periciais será efetuado 

após o término do prazo para manifestação das partes sobre o laudo e 

eventual prestação de esclarecimentos, acaso solicitados. O perito 

nomeado deverá formalizar o requerimento de cadastro, devendo constar: 

a) a sua qualificação e o número da inscrição no Conselho Regional de 

Medicina; b) o endereço profissional; c) certidão do CRM/MT atestando 

não haver impedimentos à sua atuação profissional; d) a área de atuação, 

destacando sua especialidade. Constituem-se obrigações fundamentais 

para a percepção da remuneração instituída: I – realizar a perícia com zelo 

e diligência, usando de todos os recursos técnico-profissionais, até 

decisão final, inclusive de instâncias superiores, se for o caso; II – não 

receber do beneficiário qualquer remuneração a título de honorários 

profissionais. O descumprimento das obrigações elencadas importará na 

substituição do perito e na perda do direito à remuneração, com devolução 

de eventual valor recebido, devidamente corrigido, sem prejuízo das 

sanções administrativas, penais e disciplinares. O laudo pericial deverá 

conter: I - a exposição do objeto da perícia; II - a análise técnica ou 

científica realizada pelo perito; III - a indicação do método utilizado, 

esclarecendo-o e demonstrando ser predominantemente aceito pelos 

especialistas da área do conhecimento da qual se originou; IV - resposta 

conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo 

órgão do Ministério Público. No laudo, o perito deve apresentar sua 

fundamentação em linguagem simples e com coerência lógica, indicando 

como alcançou suas conclusões. É vedado ao perito ultrapassar os limites 

de sua designação, bem como emitir opiniões pessoais que excedam o 

exame técnico ou científico do objeto da perícia. Para o desempenho de 

sua função, o perito e os assistentes técnicos podem valer-se de todos 

os meios necessários, ouvindo testemunhas, obtendo informações, 

solicitando documentos que estejam em poder da parte, de terceiros ou em 

repartições públicas, bem como instruir o laudo com planilhas, mapas, 

plantas, desenhos, fotografias ou outros elementos necessários ao 

esclarecimento do objeto da perícia. Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para a 

entrega do laudo, nos termos do artigo 477 do Código de Processo Civil. 

As partes terão ciência da data e do local indicados pelo perito para ter 

início a produção da prova. Intimem-se as partes para comparecerem na 

data e local designado. Aportando o laudo pericial, intimem-se as partes 

para manifestação em 15 (quinze) dias (CPC, art.477, § 1º). Expirado o 

prazo, designe-se audiência no CEJUSC. Encaminhe-se ao perito nomeado 

os quesitos apresentados pelas partes. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 04 de março de 2020. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003828-63.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS VINICIUS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

CERTIDÃO Certifico que a Apelação é tempestiva. Intimo a parte autora 

para apresentar contrarrazões no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008119-09.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SANTA CLARA COMERCIO E REPRESENTACAO AGRICOLA EIRELI - EPP 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO OAB - MT0011436A 

(ADVOGADO(A))

LEONARDO COSTA NICOLINO OAB - MT0012900A (ADVOGADO(A))

EDERSON SANTOS NEVES OAB - MT18174/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULA GOMES DE SOUZA PRIETO (EXECUTADO)

 

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 : 

1008119-09.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: SANTA CLARA COMERCIO E 

REPRESENTACAO AGRICOLA EIRELI - EPP EXECUTADO: PAULA GOMES 

DE SOUZA PRIETO Vistos etc. Nos termos do §1o do artigo 914 do Código 

de Processo Civil, os embargos à execução serão distribuídos por 

dependência, autuados em apartado e instruídos com cópias das peças 

processuais relevantes, que poderão ser declaradas autênticas pelo 

próprio advogado, sob sua responsabilidade pessoal. Destarte, remova-se 

a peça processual eletrônica indevidamente inclusa, intimando a 

executada para cumprir o disposto no artigo 914, §1º, do Código de 

Processo Civil, em 15 (quinze) dias, sob pena de não conhecimento. 

Certifique-se sobre o cumprimento integral da determinação judicial 

derradeira (Num. 17377040). Às providências. Primavera do Leste (MT), 

02 de dezembro de 2019. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1003877-07.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA OAB - SP27141 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANO DANIEL JULKOVSKI (REU)

IHARABRAS SA INDUSTRIAS QUIMICAS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Michel Carlos Mariz Teixeira OAB - SP225310 (ADVOGADO(A))

MARCELO MUCCI LOUREIRO DE MELO OAB - SP0144880A 

(ADVOGADO(A))

LAYANE INACIO PARREIRA OAB - MT0020241A (ADVOGADO(A))

JOSE AUGUSTO DE MILITE OAB - SP205761 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Certidão de Tempestividade de Embargos de 

Declaração Processo: 1003877-07.2018.8.11.0037; Valor causa: R$ 

615.000,00; Tipo: Cível; Espécie: CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO (32)/

[Pagamento em Consignação]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; 

Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico que os Embargos de 

Declaração foram opostos tempestivamente. Assim intimo a parte autora 

para manifestar sobre os embargos de declaração no prazo legal. 

PRIMAVERA DO LESTE, 23 de março de 2020 GISELE HELOISA 

FORMAGGI 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: ( )

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 126843 Nr: 9371-40.2013.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSEMAR BATISTA VILELA, MARILZA MORBEQUE 

VILELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURI ANTONIO HAMERSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA 

CAVALCANTE DA SILVA - OAB:MT 3.448

 C E R T I D Ã O

Em cumprimento as determinações contidas na Portaria-Conjunta n. 249, 

de 18 de março de 2020, a qual decretou o fechamento das portas do 

Tribunal de Justiça, dos Fóruns das Comarcas do Estado de Mato Grosso 

e de quaisquer dependências do serviço judicial, em decorrências das 

medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (novo 

coronavírus), CANCELO a audiência de instrução e julgamento designada 

às f. 178/179.

Outrossim, diante da necessidade de readequação das pautas de 

audiências do Gabinete da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do 

Leste, dado a Portaria supramencionada, em momento oportuno, com o 

retorno das atividades forenses, o ato será reagendado.

Primavera do Leste-MT, 18 de março de 2020.

Ésio Martins de Freitas

Gestor Judiciário

Matrícula 22311
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 175158 Nr: 8084-37.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLOS ANTONIO PEGORARO, PEDREIRA TOPÁZIO 

TRANSPORTES LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUINOBRAS - ALIMENTOS LTDA, MARIONEY 

DE ALMEIDDA, HDI SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LETICIA RUBERT 

CAMPANHONI - OAB:MT 18775, DAIANE LUZA - OAB:MT 14.059, 

MAURO PORTES JUNIOR - OAB:MT 10772, PEDRO EMILIO 

BARTOLOMEI - OAB:MT 12306-B, SANDRA ROBERTA MONTANHER 

BRESCOVICI - OAB:7.366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE TAVARES - 

OAB:OAB/RJ 109.367, FABRÍCIO LUIS AKASAKA TORII - 

OAB:35.226/PR, LIVIA SAAD - OAB:OAB/RJ 162.092, ODUWALDO DE 

SOUZA CALIXTO - OAB:PR.11.849

 C E R T I D Ã O

Em cumprimento as determinações contidas na Portaria-Conjunta n. 249, 

de 18 de março de 2020, a qual decretou o fechamento das portas do 

Tribunal de Justiça, dos Fóruns das Comarcas do Estado de Mato Grosso 

e de quaisquer dependências do serviço judicial, em decorrências das 

medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (novo 

coronavírus), CANCELO a audiência de instrução e julgamento designada 

às f. 300/301.

Outrossim, diante da necessidade de readequação das pautas de 

audiências do Gabinete da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do 

Leste, dado a Portaria supramencionada, em momento oportuno, com o 

retorno das atividades forenses, o ato será reagendado.

Primavera do Leste-MT, 18 de março de 2020.

Ésio Martins de Freitas

Gestor Judiciário

Matrícula 22311

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60612 Nr: 426-06.2009.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDER LUIS MARIANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO PAULO LAUCK, CRISTIANO JOSE DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA FERNANDES RABELO - 

OAB:9031-B-MT, LUIZ CARLOS REZENDE - OAB:MT 8987-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAUL ANTUNES MACEDO - 

OAB:15.674

 C E R T I D Ã O

Em cumprimento as determinações contidas na Portaria-Conjunta n. 249, 

de 18 de março de 2020, a qual decretou o fechamento das portas do 

Tribunal de Justiça, dos Fóruns das Comarcas do Estado de Mato Grosso 

e de quaisquer dependências do serviço judicial, em decorrências das 

medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (novo 

coronavírus), CANCELO a audiência de instrução redesignada às f. 145.

Outrossim, diante da necessidade de readequação das pautas de 

audiências do Gabinete da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do 

Leste, dado a Portaria supramencionada, em momento oportuno, com o 

retorno das atividades forenses, o ato será reagendado.

Primavera do Leste-MT, 20 de março de 2020.

Ésio Martins de Freitas

Gestor Judiciário

Matrícula 22311

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 119611 Nr: 2047-96.2013.811.0037

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSILENE RUFINA PIMENTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALOÍZIO BISPO DE JESUS, ATAIR 

GONÇALVES MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOICYLENE RUFINA SILVA 

GUIMARÃES - OAB:MT 15.873/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES 

DE MELLO - OAB:8798

 C E R T I D Ã O

Em cumprimento as determinações contidas na Portaria-Conjunta n. 249, 

de 18 de março de 2020, a qual decretou o fechamento das portas do 

Tribunal de Justiça, dos Fóruns das Comarcas do Estado de Mato Grosso 

e de quaisquer dependências do serviço judicial, em decorrências das 

medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (novo 

coronavírus), CANCELO a audiência de instrução redesignada às f. 108.

Outrossim, diante da necessidade de readequação das pautas de 

audiências do Gabinete da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do 

Leste, dado a Portaria supramencionada, em momento oportuno, com o 

retorno das atividades forenses, o ato será reagendado.

Primavera do Leste-MT, 20 de março de 2020.

Ésio Martins de Freitas

Gestor Judiciário

Matrícula 22311

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1722 Nr: 13-52.1993.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVO FRANCISCO LONGHI, ANTONIO MATEUS LONGHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA A. S. ALVES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO JOSE LONGHI - OAB:MT 

5.089-B, GILMAR JESUS GUSTÓDIO - OAB:MT/27, GILMAR JESUS 

CUSTÓDIO - OAB:3727

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILIPE BRUNO DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT 17.327, SIDNEI GUEDES FERREIRA - OAB:MT 7900

 C E R T I D Ã O

Em cumprimento as determinações contidas na Portaria-Conjunta n. 249, 

de 18 de março de 2020, a qual decretou o fechamento das portas do 

Tribunal de Justiça, dos Fóruns das Comarcas do Estado de Mato Grosso 

e de quaisquer dependências do serviço judicial, em decorrências das 

medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (novo 

coronavírus), CANCELO a audiência de conciliação redesignada às f. 108.

Outrossim, diante da necessidade de readequação das pautas de 

audiências de conciliação do CEJUSC da Comarca de Primavera do Leste, 

dado a Portaria supramencionada, em momento oportuno, com o retorno 

das atividades forenses, o ato será reagendado.

Primavera do Leste-MT, 18 de março de 2020.

Ésio Martins de Freitas

Gestor Judiciário

Matrícula 22311

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42471 Nr: 4955-73.2006.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Rogério Zasso, JOSÉ LUIZ ZASSO, VILMAR 

MARTIGNAGO, LUIZ VICENTE SARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTENOR SANTOS ALVES JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO ANDRE FRIZÃO - 

OAB:8.340-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUMBERTO AIDAMUS DE 

LAMÔNICA FREIRE - OAB:6000, MARÇAL YUKIO NAKATA - 

OAB:8745-B, SIDNEI GUEDES FERREIRA - OAB:MT 7900

 C E R T I D Ã O

Em cumprimento as determinações contidas na Portaria-Conjunta n. 249, 

de 18 de março de 2020, a qual decretou o fechamento das portas do 

Tribunal de Justiça, dos Fóruns das Comarcas do Estado de Mato Grosso 

e de quaisquer dependências do serviço judicial, em decorrências das 

medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (novo 

coronavírus), CANCELO a audiência de conciliação redesignada às f. 917.

Outrossim, diante da necessidade de readequação das pautas de 

audiências de conciliação do CEJUSC da Comarca de Primavera do Leste, 

dado a Portaria supramencionada, em momento oportuno, com o retorno 

das atividades forenses, o ato será reagendado.
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Primavera do Leste-MT, 22 de março de 2020.

Ésio Martins de Freitas

Gestor Judiciário

Matrícula 22311

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 239628 Nr: 765-76.2020.811.0037

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULINERE GOULART BENTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SISTEMA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAÍNA MARIA TOMADON 

ROMAGNOLI - OAB:MT 9373

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAREN REGES SIERRA - 

OAB:185010, WALDEMAR DECCACHE - OAB:140500-A/SP

 C E R T I D Ã O

Em cumprimento as determinações contidas na Portaria-Conjunta n. 249, 

de 18 de março de 2020, a qual decretou o fechamento das portas do 

Tribunal de Justiça, dos Fóruns das Comarcas do Estado de Mato Grosso 

e de quaisquer dependências do serviço judicial, em decorrências das 

medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (novo 

coronavírus), CANCELO a audiência de conciliação designada às f. 559.

Outrossim, diante da necessidade de readequação das pautas de 

audiências de conciliação do CEJUSC da Comarca de Primavera do Leste, 

dado a Portaria supramencionada, em momento oportuno, com o retorno 

das atividades forenses, o ato será reagendado.

Primavera do Leste-MT, 22 de março de 2020.

Ésio Martins de Freitas

Gestor Judiciário

Matrícula 22311

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 117141 Nr: 7813-67.2012.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRIMAVERA DIESEL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO HENRIQUE GOMM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIVANIR MARCELO DE PIERI - 

OAB:MT 5698-A, EDUARDO HENRIQUE DE SOUZA - OAB:MT/ 13733, 

LUIZ ANTÔNIO DE SIQUEIRA - OAB:27199, MESSILLA FAWZIE SILVA 

DA COSTA - OAB:50460, PAULO HENRIQUE DE SOUZA - OAB:15285 

MT, RODRIGO RIBEIRO ARAUJO - OAB:MT 13984-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 C E R T I D Ã O

Em cumprimento as determinações contidas na Portaria-Conjunta n. 249, 

de 18 de março de 2020, a qual decretou o fechamento das portas do 

Tribunal de Justiça, dos Fóruns das Comarcas do Estado de Mato Grosso 

e de quaisquer dependências do serviço judicial, em decorrências das 

medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (novo 

coronavírus), CANCELO a audiência de conciliação designada às f. 82.

Outrossim, diante da necessidade de readequação das pautas de 

audiências de conciliação do CEJUSC da Comarca de Primavera do Leste, 

dado a Portaria supramencionada, em momento oportuno, com o retorno 

das atividades forenses, o ato será reagendado.

Primavera do Leste-MT, 22 de março de 2020.

Ésio Martins de Freitas

Gestor Judiciário

Matrícula 22311

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 150848 Nr: 4776-27.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRIMAVERA DIESEL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR JOSE OTTONELLI, ELIANA PIRES 

DUARTE OTTONELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO HENRIQUE DE SOUZA - 

OAB:MT/ 13733, LUIZ ANTÔNIO DE SIQUEIRA - OAB:27199, MESSILLA 

FAWZIE SILVA DA COSTA - OAB:50460, PAULO HENRIQUE DE SOUZA - 

OAB:15285 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 C E R T I D Ã O

Em cumprimento as determinações contidas na Portaria-Conjunta n. 249, 

de 18 de março de 2020, a qual decretou o fechamento das portas do 

Tribunal de Justiça, dos Fóruns das Comarcas do Estado de Mato Grosso 

e de quaisquer dependências do serviço judicial, em decorrências das 

medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (novo 

coronavírus), CANCELO a audiência de conciliação designada às f. 107.

Outrossim, diante da necessidade de readequação das pautas de 

audiências de conciliação do CEJUSC da Comarca de Primavera do Leste, 

dado a Portaria supramencionada, em momento oportuno, com o retorno 

das atividades forenses, o ato será reagendado.

Primavera do Leste-MT, 22 de março de 2020.

Ésio Martins de Freitas

Gestor Judiciário

Matrícula 22311

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 108907 Nr: 8097-12.2011.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ VICENTE SARI, LIBERA JULIO SARI, EDSON LUIS 

SARI, ANA CLERI SARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMÍLIO DIVINO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO LUÍS ALMEIDA - 

OAB:7732-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE RAVANELLO - OAB:MT 

3291

 C E R T I D Ã O

Em cumprimento as determinações contidas na Portaria-Conjunta n. 249, 

de 18 de março de 2020, a qual decretou o fechamento das portas do 

Tribunal de Justiça, dos Fóruns das Comarcas do Estado de Mato Grosso 

e de quaisquer dependências do serviço judicial, em decorrências das 

medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (novo 

coronavírus), CANCELO a audiência de conciliação designada às f. 148.

Outrossim, diante da necessidade de readequação das pautas de 

audiências de conciliação do CEJUSC da Comarca de Primavera do Leste, 

dado a Portaria supramencionada, em momento oportuno, com o retorno 

das atividades forenses, o ato será reagendado.

Primavera do Leste-MT, 22 de março de 2020.

Ésio Martins de Freitas

Gestor Judiciário

Matrícula 22311

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 127959 Nr: 905-23.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ GADOTTI - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A, MILENIUN COMÉRCIO 

DE NOTEBOOK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LUIZ DA SILVA - OAB:MT 

7.458-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO JOSÉ CADOR - 

OAB:MT/14.323, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 3.056

 C E R T I D Ã O

Em cumprimento as determinações contidas na Portaria-Conjunta n. 249, 

de 18 de março de 2020, a qual decretou o fechamento das portas do 

Tribunal de Justiça, dos Fóruns das Comarcas do Estado de Mato Grosso 

e de quaisquer dependências do serviço judicial, em decorrências das 

medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (novo 

coronavírus), CANCELO a audiência de instrução designada às f. 114/115.

Outrossim, diante da necessidade de readequação das pautas de 

audiências do Gabinete da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do 

Leste, dado a Portaria supramencionada, em momento oportuno, com o 

retorno das atividades forenses, o ato será reagendado.

Primavera do Leste-MT, 20 de março de 2020.

Ésio Martins de Freitas

Gestor Judiciário

Matrícula 22311
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 126456 Nr: 9006-83.2013.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DU PONT DO BRASIL S/A - DIVISÃO PIONEER 

SEMENTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIGUEL APARECIDO DO LAGO, ELISEU LIVON 

DO LAGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO UMBERTO LUCHESI - 

OAB:SP 76.458, GUILHERME FERNANDES GARDELIN - OAB:132650/SP, 

JEFFERSON WEISS - OAB:17628.MT, PRISCILA TELIO BONILHA - 

OAB:175859/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Carlos Conejo - 

OAB:MT 13056

 C E R T I D Ã O

Em cumprimento as determinações contidas na Portaria-Conjunta n. 249, 

de 18 de março de 2020, a qual decretou o fechamento das portas do 

Tribunal de Justiça, dos Fóruns das Comarcas do Estado de Mato Grosso 

e de quaisquer dependências do serviço judicial, em decorrências das 

medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (novo 

coronavírus), CANCELO a audiência de instrução designada às f. 351/352.

Outrossim, diante da necessidade de readequação das pautas de 

audiências do Gabinete da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do 

Leste, dado a Portaria supramencionada, em momento oportuno, com o 

retorno das atividades forenses, o ato será reagendado.

Primavera do Leste-MT, 20 de março de 2020.

Ésio Martins de Freitas

Gestor Judiciário

Matrícula 22311

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 123009 Nr: 5549-43.2013.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SHIRLEI BATEMARQUE PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANE FASSINA, CONSTRUTORA E 

IMOBILIÁRIA COSENTINO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO BISPO DE ARAUJO 

FILHO - OAB:14537/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, IZAUL NUNES - OAB:MT/12211-B

 C E R T I D Ã O

Em cumprimento as determinações contidas na Portaria-Conjunta n. 249, 

de 18 de março de 2020, a qual decretou o fechamento das portas do 

Tribunal de Justiça, dos Fóruns das Comarcas do Estado de Mato Grosso 

e de quaisquer dependências do serviço judicial, em decorrências das 

medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (novo 

coronavírus), CANCELO a audiência de instrução designada às f. 114/115.

Outrossim, diante da necessidade de readequação das pautas de 

audiências do Gabinete da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do 

Leste, dado a Portaria supramencionada, em momento oportuno, com o 

retorno das atividades forenses, o ato será reagendado.

Primavera do Leste-MT, 20 de março de 2020.

Ésio Martins de Freitas

Gestor Judiciário

Matrícula 22311

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 141378 Nr: 370-60.2015.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALFREDO MIGUEL SABÓ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERPLAN SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÉO NUNES - OAB:MT 5999-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO LUIZ ANDRADE PONTES 

- OAB:49.332/MG

 C E R T I D Ã O

Em cumprimento as determinações contidas na Portaria-Conjunta n. 249, 

de 18 de março de 2020, a qual decretou o fechamento das portas do 

Tribunal de Justiça, dos Fóruns das Comarcas do Estado de Mato Grosso 

e de quaisquer dependências do serviço judicial, em decorrências das 

medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (novo 

coronavírus), CANCELO a audiência de instrução designada às f. 766.

Outrossim, diante da necessidade de readequação das pautas de 

audiências do Gabinete da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do 

Leste, dado a Portaria supramencionada, em momento oportuno, com o 

retorno das atividades forenses, o ato será reagendado.

Primavera do Leste-MT, 20 de março de 2020.

Ésio Martins de Freitas

Gestor Judiciário

Matrícula 22311

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 148779 Nr: 3757-83.2015.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABDIEL PINTO CAMARGO, LINDIMEIRE SOUSA DE 

MORAIS CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNA MARIANA DOHASHI, MORRO DA 

MESA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A, SUL AMÉRICA CIA 

NACIONAL DE SEGUROS, SULAMERICA CIA NACIONAL SEGUROS, 

ALLIANZ SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ BOMFIM - 

OAB:MT/14533, BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - OAB:15321/MT, 

CARLOS CESAR MAMUS - OAB:MT 11555, ELISABETE FIGUEIREDO 

MAMUS - OAB:MT 13905-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CIRSO AMARO DA SILVA - 

OAB:229822, DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA - OAB:MT 

13.245-A, JOSE CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARÃES JR - OAB:5959, 

JULIANA COPETTI - OAB: MT15746B, KARLA KAROLINA APARECIDA 

DIAS POMPERMAYER - OAB:15965/MT, LEONARDO LUIZ NUNES 

BERNAZZOLLI - OAB:10579-MT, RODRIGO AUGUSTO FAGUNDES 

TEIXEIRA - OAB:11363MT

 C E R T I D Ã O

Em cumprimento as determinações contidas na Portaria-Conjunta n. 249, 

de 18 de março de 2020, a qual decretou o fechamento das portas do 

Tribunal de Justiça, dos Fóruns das Comarcas do Estado de Mato Grosso 

e de quaisquer dependências do serviço judicial, em decorrências das 

medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (novo 

coronavírus), CANCELO a audiência de instrução redesignada às f. 1.195.

Outrossim, diante da necessidade de readequação das pautas de 

audiências do Gabinete da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do 

Leste, dado a Portaria supramencionada, em momento oportuno, com o 

retorno das atividades forenses, o ato será reagendado.

Primavera do Leste-MT, 20 de março de 2020.

Ésio Martins de Freitas

Gestor Judiciário

Matrícula 22311

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004926-20.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO OLIVEIRA DE LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAUREN ELLWANGER SEFERIN OAB - RS54520 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE – 3ª VARA 1004926-20.2017.8.11.0037 JOAO 
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OLIVEIRA DE LIMA BANCO DO BRASIL SA Vistos. Trata-se de 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizada por JOAO OLIVEIRA DE LIMAem 

face do BANCO DO BRASIL SA, ambos devidamente qualificados nos 

autos. No ID nº 28096477, a parte executada procedeu com a quitação do 

débito. No ID nº 28426042, a parte exequente requer a expedição de 

alvará para levantamento dos valores. É a síntese do relatório. 

Fundamento e decido. Analisando os autos, verifico que houve o 

cumprimento da obrigação objeto desta demanda. Com efeito, o artigo 924 

do Código de Processo Civil elenca as formas de extinção da execução, 

contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos autos, in verbis, qual seja, 

quando o devedor satisfaz a obrigação. Ante o exposto, JULGO, POR 

SENTENÇA, EXTINTA A AÇÃO, com fundamento no artigo 924, II, do 

Código de Processo Civil. Após certificado o trânsito em julgado, 

expeça-se alvará para levantamento dos valores depositados em favor da 

parte exequente, conforme requerido (ID nº 28426042). Em seguida, nada 

mais sendo requerido arquivem-se os autos, com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do 

Leste/MT, 19 de fevereiro de 2020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002964-59.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

OLINDA MARIA MAHNIC (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANE PUNDRICH MULLER OAB - MT20836/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AURENY DE JESUS FERREIRA (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000458-08.2020.8.11.0037

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:

F. E. S. (REQUERIDO)

 

Impulsiono o presente feito com a finalidade de intimar a parte autora para 

efetuar o pagamento do valor complementar da diligência no valor de R$ 

210,00 (duzentos e dez reais) por ter realizado mais 06 diligências 

urbanas na tentativa de dar fiel cumprimento ao mandado, no prazo de 10 

dias. No mesmo prazo, manifeste-se sobre a diligëncia negativa do oficial 

de justiça.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005460-27.2018.8.11.0037

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:

SILANIA MARIA 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-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000884-20.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILA KEI SATO OAB - MT15684-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OURO VERDE COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLA LTDA - ME 

(REQUERIDO)

 

Impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no 

prazo de 05(cinco) dias, manifestar sobre a certidão do oficial de justiça, 

requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000221-71.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEMAR MAJO PINHO DA SILVA (REQUERIDO)

 

Impulsiono o presente feito com a finalidade de intimar a parte autora para 

efetuar o pagamento do valor complementar da diligência,r$ 2.180,60 (dois 

mil, cento e oitenta reais, sessenta centavos),comprovando nos autos, no 

prazo de 10 dias. No mesmo prazo, manifeste-se sobre a certidão do 

oficial de justiça.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000050-17.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMERSON MIRANDA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Impulsiono o presente feito com a finalidade de intimar a parte autora para 

comprovar o depósito da diligência para expedição de mandado, no prazo 

de 05(cinco) dias, devendo a guia ser emitida através do site www.tjmt. 

jus.br - emissão de guia on line - diligência - emissão de guia de diligência - 

encaminhando a este juízo o comprovante de pagamento original e a guia 

de recolhimento.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000816-70.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO DE FREITAS (REQUERIDO)

 

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: 1006464-65.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SABRINE FALABRETTI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA KLIMIUK OAB - MT18089/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT6526-B (ADVOGADO(A))

 

Intimo as partes para, no prazo de 15 dias, informarem se possuem 

provas a produzir, esclarecendo a necessidade e pertinência da mesma, 

valendo o silêncio pela inexistência.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007272-70.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONCIO PEREIRA DO ROSARIO JUNIOR (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: 1006803-58.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ERILIO VIEIRA DE MATOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE PEREIRA CARVALHO OAB - MT17658-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082-O 

(ADVOGADO(A))

 

Intimar as partes para, no prazo de 05 dias, manifestarem sobre o 

documento id. 30435948(manifestação do perito), requerendo o que 

entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004968-69.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VITALE AGRO NUTRICAO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAROLAINE VITORIA DENIZ BRASIL OAB - MT22658/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA REGINA SODRE (EXECUTADO)

WAGNER CARAMALAC SIMOES (EXECUTADO)

MONTSAFRA AGRONEGOCIOS EIRELI (EXECUTADO)

 

Impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no 

prazo de 05(cinco) dias, efetuar o pagamento de complementação de 

diligência no valor de R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais), a serem 

recolhidos conforme Portaria 042/2016-DF, e Provimento 007/2017-CGJ, 

Art. 4º, Parágrafo 3º, de 13/06/2017, mediante Guia de Complementação 

de Diligência a ser emitida através do site do TJ/MT (www.tjmt.jus.br), no 

link: “emissão de guias on line” e, no presente caso, se necessário, 

entrando em contato com a Central de Distribuição de Mandados da 

Comarca de Sorriso, pelo telefone (66) 3545-8434, com Edemar Bier e/ou 

Janaina , juntando posteriormente o comprovante de recolhimento nos 

autos. No mesmo prazo, manifeste-se sobre a certidáo do oficial de 

justiça.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000067-87.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THADEU LUIZ SALGADO JUNIOR (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-122 LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA POR 

ARBITRAMENTO

Processo Número: 1005505-94.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RUI DA VEIGA EIDT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DORIVAL ROSSATO JUNIOR OAB - MT10933-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON FEITOSA JUNIOR OAB - MT8656-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono este feito com a finalidade de intimar as partes para informarem 

se possuem provas a produzir, esclarecendo a necessidade e pertinência 

da mesma, valendo o silêncio pela inexistência, no prazo de 15(quinze) 

dias

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001143-15.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PARECIS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/C LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO DE CAMARGO PEIXOTO OAB - SP178867 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGROPECUARIA PALMEIRA LTDA (REQUERIDO)

 

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 dar prosseguimento ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003004-07.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE 

MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUDSON ROSA DA SILVA OAB - MT0014165A (ADVOGADO(A))

RAUL ANTUNES MACEDO OAB - MT0015674A (ADVOGADO(A))

CRISTIANO TERRENGUI OAB - MT23584/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADAO SOARES VIEIRA (REQUERIDO)

 

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 dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002974-06.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEREU CARLOS PARMIGIANI (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004616-14.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CICERA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono estes autos para intimar as partes para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestarem acerca do laudo pericial, bem como 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, com as devidas 

justificativas, sob pena de indeferimento.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004932-27.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LEODINA GOMES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:
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LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono estes autos para intimar as partes para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestarem acerca do laudo pericial, bem como 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, com as devidas 

justificativas, sob pena de indeferimento.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002258-08.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROSA HONORATO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Impulsiono estes autos para intimar as partes para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestarem acerca do laudo pericial, bem como 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, com as devidas 

justificativas, sob pena de indeferimento.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003668-38.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA PEREIRA LIMA (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))

 

Impulsiono estes autos para intimar as partes para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestarem acerca do laudo pericial, bem como 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, com as devidas 

justificativas, sob pena de indeferimento.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007054-76.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO HENRIQUE BLANCO (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))

 

Impulsiono estes autos para intimar as partes para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestarem acerca do laudo pericial, bem como 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, com as devidas 

justificativas, sob pena de indeferimento.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003745-47.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALVO DOS SANTOS SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono estes autos para intimar as partes para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestarem acerca do laudo pericial, bem como 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, com as devidas 

justificativas, sob pena de indeferimento.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007046-02.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI PEREIRA DOS SANTO (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))

 

Impulsiono estes autos para intimar as partes para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestarem acerca do laudo pericial, bem como 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, com as devidas 

justificativas, sob pena de indeferimento.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005319-08.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ZILMAR MARQUES SANTANA (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))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Impulsiono estes autos para intimar as partes para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestarem acerca do laudo pericial, bem como 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, com as devidas 

justificativas, sob pena de indeferimento.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001847-33.2017.8.11.0037

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:

RONALDO CARDOSO 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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000461-60.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO SOUSA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no 

prazo de 05(cinco) dias, manifestar sobre a certidão do oficial de justiça, 

requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002276-63.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREUZA SIRQUEIRA DELMON (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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000401-24.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:
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BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON APARECIDO ANDRADE (REU)

 

Impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no 

prazo de 05(cinco) dias, efetuar o pagamento de complementação de 

diligência no valor de R$ 5.096,00(cinco e noventa e seis reais). No 

mesmo prazo, manifeste-se sobre a certidão do oficial de justica.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007422-51.2019.8.11.0037

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))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ANTONIO GONCALVES VIANA (EXECUTADO)

MATEUS EDUARDO GONCALVES VIANA (EXECUTADO)

MARCELO AUGUSTO GONCALVES VIANA (EXECUTADO)

 

Impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no 

prazo de 05(cinco) dias, efetuar o pagamento de complementação de 

diligência no valor descrito pelo oficial de justiça na certidão ID. 30534817. 

No mesmo prazo, manifeste-se sobre a certidão do oficial de justiça.

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 o presente feito com a finalidade de intimar a parte autora para 

comprovar o depósito da diligência para expedição de mandado, no prazo 

de 05(cinco) dias, devendo a guia ser emitida através do site www.tjmt. 

jus.br - emissão de guia on line - diligência - emissão de guia de diligência - 

encaminhando a este juízo o comprovante de pagamento original e a guia 

de recolhimento.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000638-58.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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))

Parte(s) Polo Passivo:

AILTON JOSE DE MOURA (REQUERIDO)

DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS BH LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente, impulsiono estes autos com a finalidade 

de que seja intimada a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

informar novo endereço da parte requerida na cidade de Cuiabá-MT. No 

mesmo prazo, efetue o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça 

para cumprimento do mandado de outra localização, emitindo guia para 

localidade a ser cumprido o mandado. Informo ainda que a guia deverá ser 

efetuada através do site www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - 

Diligência - Emissão de Guia de Diligência, por meio da opção "cumprir 

diligência na: outra comarca" e informar os dados do zoneamento para o 

devido cumprimento, devendo ser encaminhado a este Juízo a guia de 

recolhimento e o comprovante de pagamento ORIGINAL, nos termos da 

CNGC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005914-07.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOALESTE - COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA 

REGIAO SUL DO MATO GROSSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA VERDERIO DA SILVA OAB - MT20762/O (ADVOGADO(A))

JOAO PEDRO DE ARRUDA SOARES OAB - DF0037156A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEMIRO GUENO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO RANDAZZO NETO OAB - MT3504-A (ADVOGADO(A))

UMBERTO JOAO GUENO OAB - 533.885.859-20 (REPRESENTANTE)

 

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.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003698-73.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEFFERSON CHAVES DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Em que pese o autor ter informado na petição retro que as guias para 

pagamento de diligëncia se encontravam anexadas, foi constatado que 

elas não foram encaminhadas. Assim, Impulsiono o presente feito com a 

finalidade de intimar a parte autora para comprovar o depósito da diligência 

para expedição de mandado, no prazo de 05(cinco) dias, devendo a guia 

ser emitida através do site www.tjmt. jus.br - emissão de guia on line - 

diligência - emissão de guia de diligência - encaminhando a este juízo o 

comprovante de pagamento original e a guia de recolhimento.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007194-76.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

B. B. F. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. S. D. O. (REQUERIDO)

 

Impulsiono o presente feito com a finalidade de intimar a parte autora para 

efetuar o pagamento do valor complementar da diligência, R$ 1.225,00 

comprovando nos autos, no prazo de 05 dias. No mesmo prazo, 

manifeste-se sobre a certidão do oficial de justiça.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007085-96.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADIR FREO (REQUERIDO)

 

Verifico que na petição retro a parte autora não indicou o endereço. 

Assim, intimo-a para no prazo de 05 dias, apresentar o endereço da parte 

requerida para os devidos fins.
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Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001182-46.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN 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:

LUCIANO GOMES DA COSTA (REQUERIDO)

 

Impulsiono o presente feito com a finalidade de intimar a parte autora para 

comprovar o depósito da diligência para expedição de mandado, no prazo 

de 05(cinco) dias, devendo a guia ser emitida através do site www.tjmt. 

jus.br - emissão de guia on line - diligência - emissão de guia de diligência - 

encaminhando a este juízo o comprovante de pagamento original e a guia 

de recolhimento.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008356-43.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON MOREIRA BATISTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar o apelado para apresentar suas contrarrazões, no prazo de 15 

dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005719-85.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALGOI TRANSPORTES LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

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 dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000729-51.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL THOMAZ DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO PILOTO MACIEL OAB - MT0008222A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDECI LUIZ FERREIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDCRISTIA PAIVA DOS ANJOS OAB - MT22115/O-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE – 3ª VARA 1000729-51.2019.8.11.0037 SAMUEL 

THOMAZ DOS SANTOS VALDECI LUIZ FERREIRA Vistos. Antes de 

analisar o pedido de ID nº 24496802, intime-se a parte exequente para 

juntar o cálculo atualizado da dívida, em 10 (dez) dias. Após, remetam os 

autos conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 19 de março de 2.020. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1004682-23.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI LUIZ FERREIRA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDCRISTIA PAIVA DOS ANJOS OAB - MT22115/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAMUEL THOMAZ DOS SANTOS (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 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 : 

1004682-23.2019.8.11.0037. EMBARGANTE: VALDECI LUIZ FERREIRA 

EMBARGADO: SAMUEL THOMAZ DOS SANTOS Vistos. Para melhor 

análise do pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita do 

embargante, 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, 23 de março de 2.020. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001530-30.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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:

ANDERSON CRISTIANO SCHVAN (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 : 

1001530-30.2020.8.11.0037. AUTOR(A): COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE 

DO CERRADO REU: ANDERSON CRISTIANO SCHVAN 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, 23 de março de 2.020. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001531-15.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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))

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT6526-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BR COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA (EXECUTADO)

BR PARTICIPACOES E INVESTIMENTO LTDA (EXECUTADO)

IURI FRANCO ROCHA (EXECUTADO)

GILBERTO BELINATO (EXECUTADO)
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ANTONIO CARLOS IENERICH (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 : 

1001531-15.2020.8.11.0037. EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE 

DO CERRADO EXECUTADO: BR COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS 

LTDA, IURI FRANCO ROCHA, GILBERTO BELINATO, BR PARTICIPACOES E 

INVESTIMENTO LTDA, ANTONIO CARLOS IENERICH 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, 23de março de 2.020. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001533-82.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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))

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT6526-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R R GUIMARAES (EXECUTADO)

RONALDO RODRIGUES GUIMARAES (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 : 

1001533-82.2020.8.11.0037. EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE 

DO CERRADO EXECUTADO: R R GUIMARÃES, RONALDO RODRIGUES 

GUIMARÃES 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, 23 de março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001480-04.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIOSI & ASSMANN LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS DIETERICH ESPINDOLA BRENNER OAB - RS62993 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO GOELLNER (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 : 

1001480-04.2020.8.11.0037. REQUERENTE: FRANCIOSI & ASSMANN 

LTDA REQUERIDO: FERNANDO GOELLNER 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, 23 de março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006055-89.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DA AMAZONIA SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA HASSE OAB - MT8689-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAISE PINTO DE LARA DE PIERI (EXECUTADO)

DIVAIR APARECIDO DE PIERI (EXECUTADO)

BENEDITA APARECIDA DE PIERI (EXECUTADO)

Divanir Marcelo de Pieri (EXECUTADO)

DIVADIR DE PIERI (EXECUTADO)

LINEI APARECIDA ALVES DE PIERI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO RIBEIRO ARAUJO OAB - MT0013984A (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 

____________________________________________________________

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

1006055-89.2019.8.11.0037 EXEQUENTE: BANCO DA AMAZÔNIA S/A 

EXECUTADO: DIVADIR DE PIERI, DIVANIR MARCELO DE PIERI, DIVAIR 

APARECIDO DE PIERI, BENEDITA APARECIDA DE PIERI, TAISE PINTO DE 

LARA DE PIERI, LINEI APARECIDA ALVES DE PIERI Vistos. Sobre a 

exceção de pré-executividade (ID nº 28311460), manifeste-se a parte 

exequente, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, retornem os autos 

conclusos para deliberações. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 23 de 

março de 2020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003317-31.2019.8.11.0037
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Parte(s) Polo Ativo:

DEVANIR REICHE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DORIVAL ROSSATO JUNIOR OAB - MT10933-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

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 : 

1003317-31.2019.8.11.0037. EXEQUENTE: DEVANIR REICHE EXECUTADO: 

BANCO DO BRASIL Vistos. Em tempo, ante as informações de ID nº 

25520770, proceda-se a Secretaria a averbação da penhora no rosto dos 

autos, bem como cumpra-se integralmente a decisão de ID nº 25741706, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Intimem-se. Primavera 

do Leste/MT, 23 de março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004242-27.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO(A))

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT10271-O (ADVOGADO(A))

JOAO OLIVEIRA DE LIMA OAB - MT4257-O (ADVOGADO(A))

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT6526-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. REYNAUD FILHO (REQUERIDO)

GAILORDE REYNAUD FILHO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMADO FRANCO OAB - MT15218/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 : 

1004242-27.2019.8.11.0037. REQUERENTE: COOPERATIVA DE CREDITO 

DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI 

VALE DO CERRADO REQUERIDO: G. REYNAUD FILHO, GAILORDE 

REYNAUD FILHO Vistos. Para melhor analise do pedido de concessão dos 

benefícios da justiça gratuita da parte requerida, 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), sob pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita 

(artigo 99, § 2º do CPC). Sem prejuízo, intime-se a parte requerente para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente a os documentos solicitados no 

ID nº 26020338. 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, 23 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:

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 ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE 

DO CERRADO EXECUTADO: JULIANA PADILHA DE LIMA Vistos. Trata-se 

de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada pelo COOPERATIVA 

DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO 

- SICREDI VALE DO CERRADO em face de JULIANA PADILHA DE LIMA, 

ambos devidamente qualificadas nos autos. Cite-se a parte executada 

para pagar a dívida no valor de R$ 49.080,32 (Quarenta e nove mil oitenta 

reais e trinta 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 intimações dos 

executados. 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 encontrada a 

executada, 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 intimada a executada. A intimação da penhora será feita ao 

advogado da executada ou à sociedade de advogados a que aquele 

pertença. Se não houver constituído advogado nos autos, a executada 

será intimada pessoalmente, de preferência por via postal. Ressalte-se 

que a executada deve permanecer na posse dos bens, na qualidade de 

fiel depositário, se não houver oposição do autor. Caso não sejam 

localizados bens, a executada deve ser intimada 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). A executada 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. A executada 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 os executados requeiram 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 a executada advertida 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. As citações, 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, 23 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:

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 ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE 

DO CERRADO EXECUTADO: JULIANA PADILHA DE LIMA Vistos. Trata-se 

de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada pelo COOPERATIVA 

DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO 

- SICREDI VALE DO CERRADO em face de JULIANA PADILHA DE LIMA, 

ambos devidamente qualificadas nos autos. Cite-se a parte executada 

para pagar a dívida no valor de R$ 49.080,32 (Quarenta e nove mil oitenta 

reais e trinta 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 intimações dos 

executados. A penhora recairá sobre os bens indicados pela parte 
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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 encontrada a 

executada, 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 intimada a executada. A intimação da penhora será feita ao 

advogado da executada ou à sociedade de advogados a que aquele 

pertença. Se não houver constituído advogado nos autos, a executada 

será intimada pessoalmente, de preferência por via postal. Ressalte-se 

que a executada deve permanecer na posse dos bens, na qualidade de 

fiel depositário, se não houver oposição do autor. Caso não sejam 

localizados bens, a executada deve ser intimada 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). A executada 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. A executada 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 os executados requeiram 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 a executada advertida 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. As citações, 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, 23 de 

março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001482-71.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCENAL MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEYSTON ANDRE GEIER OAB - MT18805/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAIANE ELIZEU XAVIER (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 : 

1001482-71.2020.8.11.0037. EXEQUENTE: MARCENAL MADEIRAS E 

COMPENSADOS LTDA EXECUTADO: DAIANE ELIZEU XAVIER Vistos. 

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA proposta por 

MARCENAL MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA em face de DAIANE 

ELIZEU XAVIER, ambos devidamente qualificadas nos autos. Cite-se a 

parte executada para pagar a dívida no valor de R$17.174,90(dezessente 

mil cento e setenta e quatro reais e noventa 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. 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, 20 de 

março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001482-71.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCENAL MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEYSTON ANDRE GEIER OAB - MT18805/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAIANE ELIZEU XAVIER (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: 1008348-66.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO RODOLFO HILDEBRAND (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER FASANELLI RODRIGUES OAB - SP174181 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO CARLOS CARDOSO DA SILVA (EXECUTADO)

RONALDO CARDOSO DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Divanir Marcelo de Pieri OAB - MT5698-A (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ DA SILVA ARAUJO OAB - MT3963-O (ADVOGADO(A))

DIVAIR APARECIDO DE PIERI OAB - PR19563 (ADVOGADO(A))

RODRIGO RIBEIRO ARAUJO OAB - MT0013984A (ADVOGADO(A))

BARBARA FERREIRA ARAUJO OAB - MT20170-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 : 

1008348-66.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: HELIO RODOLFO HILDEBRAND 

EXECUTADO: RONALDO CARDOSO DA SILVA, ROBERTO CARLOS 

CARDOSO DA SILVA Vistos. Certifique-se a Sra. Gestora quanto ao 

decurso do prazo da intimação de ID nº 30058475. Cumpra-se, expedindo 

o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 23 de 

março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002450-09.2017.8.11.0037

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))
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Parte(s) Polo Passivo:

GISELE TAVARES PASSOS (EXECUTADO)

ADEILDO LUIZ PEREIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE – 3ª VARA 1002450-09.2017.8.11.0037 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO ADEILDO LUIZ PEREIRA e 

outros Vistos. Defiro o requerimento retro e DETERMINO a suspensão do 

processo por 60 (sessenta) dias, conforme requerido. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 23 de março de 2020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002135-44.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RURAL PRIMAVERA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO BRUNO BARROSO OAB - MT21342-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAISNARA MARIA MIEZERSKI PECH (EXECUTADO)

PAULO LEANDRO GRUBA PECH (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX ROECE ONASSIS OAB - MT0017933A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE – 3ª VARA 1002135-44.2018.8.11.0037 RURAL 

PRIMAVERA LTDA PAULO LEANDRO GRUBA PECH e outros Vistos. Antes 

de analisar o pedido de ID nº 29579840, intime-se a parte exequente para 

juntar o cálculo atualizado da dívida, em 10 (dez) dias. Após, remetam os 

autos conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 23 de março de 2.020. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001467-05.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE PRIMAVERA DO LESTE 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDERSON SANTOS NEVES OAB - MT18174/O (ADVOGADO(A))

LEONARDO COSTA NICOLINO OAB - MT0012900A (ADVOGADO(A))

GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO OAB - MT0011436A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO FERNANDO BARISON (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 : 

1001467-05.2020.8.11.0037. EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO 

RURAL DE PRIMAVERA DO LESTE EXECUTADO: ANTONIO FERNANDO 

BARISON 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, 23 de março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1001455-88.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JUNIOR OAB - MT7683-O 

(ADVOGADO(A))

BEATRIZ PEREIRA DE AZEVEDO SANT ANA OAB - MT22669-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M R DE AQUINO - 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 : 

1001455-88.2020.8.11.0037. AUTOR: CERVEJARIA PETRÓPOLIS DO 

CENTRO OESTE LTDA REU: M R DE AQUINO - 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, 23 de março de 2.020. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001379-64.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

TOMAZ BARTH COSTAMILAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO WILSON MARTINS OAB - MT0005858S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COFCO INTERNATIONAL GRAINS 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 : 

1001379-64.2020.8.11.0037. REQUERENTE: TOMAZ BARTH COSTAMILAN 

REQUERIDO: COFCO INTERNATIONAL GRAINS LTDA. Vistos. 

Compulsando os autos, verifico que o valor atribuído à causa encontra-se 

equivocado, tendo em vista que, tratando-se de ação com natureza 

predominantemente condenatória e havendo cumulação de pedidos, o 

valor da causa deve corresponder à soma dos valores de todos os 

pedidos, nos termos do artigo 292, VI, do Código de Processo Civil. Art. 

292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e 

será: (...) VI - na ação em que há cumulação de pedidos, a quantia 

correspondente à soma dos valores de todos eles; (...) Desse modo, 

intime-se a parte autora para, nos termos dos artigos 319, V e 321 do 

Código de Processo Civil, emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, 

corrigindo o valor da causa, bem como recolher a diferença das custas 

processuais, sob pena de indeferimento, nos termos do artigo 321, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil. Após, remetam os autos 

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

estilo. Primavera do Leste/MT, 23 de março de 2.020. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001988-18.2018.8.11.0037
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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:

DIEGO LOPES BORGES (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 : 

1001988-18.2018.8.11.0037. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: DIEGO LOPES BORGES Vistos. Ante 

a certidão de ID nº 2022226, bem como considerando a criação da Central 

de Arrecadação e Arquivamento (CAA), responsável pelas cobranças 

das custas processuais e arquivamento dos autos e, ainda, o Ofício 

Circular nº 333/2017-CSC-CGJ, remetam-se os autos ao referido setor 

competente para a cobrança das custas, dando-se baixa no sistema. 

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

estilo. Primavera do Leste/MT, 23 de março de 2.020. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1006038-24.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE 

MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAUL ANTUNES MACEDO OAB - MT0015674A (ADVOGADO(A))

CRISTIANO TERRENGUI OAB - MT23584/O-O (ADVOGADO(A))

EUDSON ROSA DA SILVA OAB - MT0014165A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO ABASTECEDORA SOLEDADE LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ ANTONIO DE SIQUEIRA OAB - GO27199 (ADVOGADO(A))

MESSILLA FAWZIE SILVA DA COSTA OAB - GO50460 (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 

____________________________________________________________

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

1006038-24.2017.8.11.0037 EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSÃO DO MÉDIO LESTE DE MATO GROSSO - SICOOB 

PRIMAVERA MT EXECUTADO: AUTO ABASTECEDORA SOLEDADE LTDA 

Vistos. Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 

ajuizada por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO MÉDIO 

LESTE DE MATO GROSSO - SICOOB PRIMAVERA MT em face do AUTO 

ABASTECEDORA SOLEDADE LTDA, ambos devidamente qualificados nos 

autos. No ID nº 30249639, a parte executada informa o acordo entabulado 

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 nº 30249639, 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, expeça-se o alvará judicial eletrônico, nos 

termos do artigo 450 da CNGC Judicial e arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 23 de março de 2.020. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005142-44.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON MARQUES SANTANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (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 : 

1005142-44.2018.8.11.0037. AUTOR(A): ANDERSON MARQUES 

SANTANA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos. 

Analisando os autos, verifico que, em sede de contestação, a parte 

requerida alega a existência de diferença entre as assinaturas apostas na 

procuração e no documento pessoal juntado no documento pessoal da 

parte. Em que pese tal alegação não tenha sido analisada no despacho 

saneador, não vislumbro prejuízo de apreciar neste momento processual. 

Assim, a fim de evitar futuras arguições de nulidade, determino a intimação 

do requerente para, no prazo de 10 (dez) dias, proceder a juntada de 

outro documento com assinatura autenticada em cartório para conferência 

das assinaturas, conforme requerido. Em seguida, abra-se vistas a parte 

requerida para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se a respeito dos 

documentos juntados pelo autor. Após, venham os autos conclusos para 

deliberações. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 23 de março de 2.020. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005142-44.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON MARQUES SANTANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (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 : 

1005142-44.2018.8.11.0037. AUTOR(A): ANDERSON MARQUES 

SANTANA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos. 

Analisando os autos, verifico que, em sede de contestação, a parte 

requerida alega a existência de diferença entre as assinaturas apostas na 

procuração e no documento pessoal juntado no documento pessoal da 

parte. Em que pese tal alegação não tenha sido analisada no despacho 

saneador, não vislumbro prejuízo de apreciar neste momento processual. 

Assim, a fim de evitar futuras arguições de nulidade, determino a intimação 

do requerente para, no prazo de 10 (dez) dias, proceder a juntada de 

outro documento com assinatura autenticada em cartório para conferência 

das assinaturas, conforme requerido. Em seguida, abra-se vistas a parte 

requerida para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se a respeito dos 

documentos juntados pelo autor. Após, venham os autos conclusos para 

deliberações. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 23 de março de 2.020. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001467-10.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BEATRIZ GONDOLO GONCALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSECLER SZADKOSKI OAB - MT7325/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED FEDERACAO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA PAES OAB - MT1887-O 

(ADVOGADO(A))

 

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 : 

1001467-10.2017.8.11.0037. AUTOR(A): BEATRIZ GONDOLO 

GONÇALVES RÉU: UNIMED FEDERAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO 
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Vistos. Compulsando os autos, ante o teor da petição de ID nº 25368722, 

consigno que a matéria discutida nos autos é de natureza eminentemente 

técnica, exigindo conhecimento particular sobre o assunto, não sendo 

plausível a esta Magistrada verificar a correção dos valores cobrados, de 

modo que cabe ao expert avaliar, por meio de critérios, se os reajustes 

foram implantados em valores acima do patamar devido. Desta forma, 

intime-se o perito nomeado para complementar a perícia realizada, no 

prazo de 30 (trinta) dias. Com a juntada, intimem-se as partes para 

manifestação, pelo mesmo prazo e retornem os autos conclusos para 

deliberações. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 23 de março de 2.020. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1004299-79.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ATAIDES DE PAULA FRANCO - ME (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO GONCALVES OAB - MT7831/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT5134-O 

(ADVOGADO(A))

 

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 : 

1004299-79.2018.8.11.0037. EMBARGANTE: ATAIDES DE PAULA 

FRANCO - ME EMBARGADO: BANCO BRADESCO Vistos. Intime-se a parte 

embargante para se manifestar quanto ao julgamento antecipado da lide, 

no prazo 05 (cinco) dias. Decorrido o prazo, com ou sem manifestações, 

concluso para análise. Certifique-se o necessário. Intimem-se Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Primavera do Leste/MT, 23 de março de 2.020. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001599-33.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO CARLOS PATRICIO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS OAB - MT0013058A (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 : 

1001599-33.2018.8.11.0037. UTOR(A): BANCO DO BRASIL SA REU: 

JOAO CARLOS PATRICIO Vistos. Indefiro o pedido de Id nº 29536144, vez 

que já decorrido prazo suficiente para a juntada dos documentos 

requeridos. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 23 de março 2.020. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001524-28.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE NIETO MOYA OAB - MT235738-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO ALEXANDRE TOTTI (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 : 

1001524-28.2017.8.11.0037. AUTOR(A): BANCO BRADESCO CARTÕES 

S.A. REU: RICARDO ALEXANDRE TOTTI Vistos. Da análise dos autos, 

verifico que, no Id nº 21000004, a parte requerente pugna pela decretação 

da revelia do requerido, ante o aviso de recebimento assinado, conforme 

Id nº 17620359. No entanto, verifico que referido AR foi assinado por 

terceiro estranho à lide. Conforme entendimento já pacificado pela 

jurisprudência pátria, para a validade da citação de pessoa física por via 

postal, é necessária a entrega da correspondência registrada diretamente 

ao destinatário ou por quem tenha poderes bastantes para fazê-lo. Neste 

sentido: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - CITAÇÃO - VIA 

POSTAL -PESSOA NATURAL - ENTREGA PESSOAL - NECESSIDADE - 

AUSÊNCIA DE CONHECIMENTO DA DEMANDA. Para a validade da citação 

de pessoa natural pela via postal é necessário o recebimento da 

correspondência diretamente pelo citando, cuja ciência deve ser 

registrada mediante assinatura no recibo. Considera-se nulo o ato citatório 

realizado com entrega da carta a terceiro estranho ao processo, mesmo 

que no endereço da pessoa a ser citada. Preliminar de nulidade da citação 

acolhida. (TJ-MG - AC: 10702100039701001 MG, Relator: Manoel dos Reis 

Morais, Data de Julgamento: 24/04/2018, Data de Publicação: 07/05/2018). 

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO VIA POSTAL. 

CÓDIGO DE DE PROCESSO CIVIL DE 1973. ASSINATURA DE TERCEIRO. 

REVELIA. RECURSO PROVIDO. A citação feita por via postal, para ser 

considerada válida, exige o recebimento pessoal do réu e sua respectiva 

assinatura, não servindo a assinatura de terceiro estranho à lide. 

Precedentes (REsp 810.934/RS). O vício de citação é transrescisório e 

apesar de situado no plano da validade, jamais se convalida, podendo, 

inclusive, ser alegado após o prazo de ação rescisória por meio da ação 

de querela nullitatis. Recurso conhecido e, no mérito, provido. (TJ-AM 

40034146220148040000 AM 4003414-62.2014.8.04.0000, Relator: 

Wellington José de Araújo, Data de Julgamento: 23/04/2018, Segunda 

Câmara Cível). Ante o exposto, e considerando que a citação válida da 

parte constitui pressuposto de validade do processo, deixo de aplicar a 

revelia à parte requerida. Sem prejuízo, intime-se o requerente para dar 

andamento ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 23 de março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004162-97.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA BORGES MARIM (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNA PAULA LANDIM DA SILVA FLESCH OAB - MT14932/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUDIMAR ANTONIO POSTAL (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDENICE SERAFIM OAB - MT24906/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE – 3ª VARA 1004162-97.2018.8.11.0037 MARIA 

BORGES MARIM RUDIMAR ANTONIO POSTAL Vistos. Trata-se de 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizada por MARIA BORGES MARIM em 

face de RUDIMAR ANTONIO POSTAL, devidamente qualificado nos autos. 

No ID nº 19957593, certidão comprovando que a parte exequente foi 

intimada via DJE para requerer o que entender de direito, a qual quedou-se 

inerte. No ID nº 30575488, certidões de publicação do edital e de 

informação de que a exequente foi devidamente intimada, porém não deu 

prosseguimento no feito. É o breve relato. Fundamento e decido. 

Analisando os autos, verifico que a parte exequente deixou de promover 

atos e diligências que lhe incumbiam para dar prosseguimento ao feito, 

assim permanecendo por mais de 30 (trinta) dias. Desse modo, ante a 

demonstração de que a parte deliberadamente deixou de promover os 

atos processuais que lhes incumbiam, configurou-se o abandono na 

causa. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de 

mérito, nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil. Custas 

processuais, se houverem, pela parte exequente. Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Primavera do Leste/MT, 23 de março de 2020. Myrian Pavan Schenkel 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002263-98.2017.8.11.0037

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:

ADRIANO ROBERTO ALVES (EXECUTADO)
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PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1002263-98.2017.8.11.0037. 

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S/A EXECUTADO: ADRIANO ROBERTO 

ALVES Vistos. Compulsando os autos, verifico que, no ID nº 15803487, foi 

determinada a citação por edital da parte executada, tendo o curador 

especial apresentado defesa por negativa geral no ID nº 25752689. 

Oportuno consignar que os embargos à execução não se confundem com 

a contestação, pois possuem natureza jurídica de ação de conhecimento, 

incidental ao processo de execução. Deste modo, diante da sua natureza 

jurídica, não se admite propositura por "negativa geral", de modo que 

deverá conter alguma das alegações elencadas no artigo 917 do Código 

de Processo Civil, pois o oferecimento de defesa genérica que não traz 

qualquer elemento capaz de desconstituir o título extrajudicial que 

fundamentou a execução. Assim, REJEITO a impugnação por negativa 

geral de ID nº 25752689. Sem prejuízo, intime-se a parte exequente para 

dar prosseguimento no feito, no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 23 de março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005863-93.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DERIVAN DA SILVA SOUZA (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))

 

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 : 

1005863-93.2018.8.11.0037. AUTOR(A): DERIVAN DA SILVA SOUZA 

REU: SEGURADORA LÍDER Vistos. Considerando a sentença proferida no 

ID nº 22219955, bem como o depósito judicial constante no ID nº 

24118429, intime-se a parte autora para requerer o que de direito, sob 

pena de arquivamento. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 23 de março de 2.020 Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000437-71.2016.8.11.0037

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:

DIRCE KONZEN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIRO FUNKE OAB - MT9645-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1000437-71.2016.8.11.0037. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

REQUERIDO: DIRCE KONZEN Vistos. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO ajuizada por BANCO BRADESCO S/A em face de DIRCE 

KONZEN, ambos devidamente qualificados. Alega a requerente que firmou 

Contrato de Financiamento com o requerido, concedendo um crédito no 

valor líquido de R$31.872,50 (trinta e um mil oitocentos e setenta e dois 

reais e cinquenta centavos), que deveria ser pago em 48, com vencimento 

final dia 17/03/2019, destinado à aquisição de um veículo alienado 

fiduciariamente, marca HYUNDAI, modelo AZERA SEDAN GLS 3.3 V6 

AUTOMATICO, ano 2010/2011, chassi KMHFC41DBBA558118, placa 

OAU-9175, cor preta e renavam nº 387157220. Aduz que a requerida 

deixou de adimplir as prestações vencidas a partir de 17/06/2016, e 

pugnou, liminarmente, pela busca e apreensão do veículo alienado. No Id 

nº 4497154, liminar de busca e apreensão, esta devidamente cumprida, 

conforme auto de busca, apreensão e depósito constante no ID nº 

5871968/5871978. Devidamente citada (Id nº 5871176), a parte requerida 

apresentou contestação, alegando a necessidade de quitação da dívida 

ante a entrega do veículo, bem como o desconto sobre o valor total da 

obrigação, a ausência de perícia para atestar o estado de conservação do 

veículo e, ainda, impugna todos os argumentos trazidos na inicial. No Id nº 

18774362, impugnação à contestação. É o relatório. Fundamento e decido. 

Inicialmente, deve ser consignado que, o litígio versa sobre matéria 

exclusivamente de direito, nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil, dispensando dilação probatória, razão pela qual, em 

observância aos princípios da celeridade processual e da razoável 

duração do processo, passo a julgar antecipadamente a lide. 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. Analisando detidamente o conjunto probatório 

colacionado aos autos, verifico que a matéria constitutiva do direito 

apresentado pelo requerente conduz à procedência do pedido. Ademais, 

insta consignar que para a concessão da busca e apreensão prevista no 

artigo 3º do Decreto-Lei nº 911/69, faz-se necessário a comprovação da 

mora e, ainda, o inadimplemento do devedor. Nesse sentido, entende o 

Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul: “APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. 1. Mora configurada 

mediante notificação extrajudicial encaminhada por intermédio de Cartório 

de Títulos e Documentos. Validade. 2. Constitucionalidade do art. 3º do 

Decreto-Lei n. 911/69. 3. Revelia. Inexistência de prova inequívoca do 

pagamento. Mora configurada. Manutenção da sentença de procedência. 

RECURSO IMPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70045048493, Décima Quarta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Judith dos Santos 

Mottecy, Julgado em 19/04/2012)”. Oportuno aludir que o requerente 

aportou aos autos a configuração da mora mediante o instrumento de 

protesto (Id nº 4271378), o que ensejou a apreensão do bem (Ids nº 

5871968/5871978). Validamente citada e regularmente apreendido o bem, 

a parte requerida apresentou contestação, alegando, a necessidade de 

quitação da dívida ante a entrega do veículo, bem como o desconto sobre 

o valor total da obrigação, a ausência de perícia para atestar o estado de 

conservação do veículo, a aplicação da teoria Duty to motigate the loss, 

requerendo a paralisação da dívida e manutenção do valor do bem, a 

inaplicabilidade do ônus da transferência a parte ré, ao final pugna pelo 

levantamento imediato do nome da requerida, junto aos órgão de proteção 

de crédito. Inicialmente, esclareço que a entrega do bem não caracteriza a 

quitação da obrigação contraída, a antecipação da dívida ou a paralisação 

da evolução dos valores devidos, pois, conforme estabelece o artigo 2º 

do Decreto-Lei 911/69, estando a parte inadimplente ou em mora, poderá o 

requerido vender o bem a terceiros, aplicando o valor no pagamento de 

seu crédito e das despesas decorrentes, para só então proceder com a 

devolução saldo remanescente, se houver, com a devida prestação de 

contas. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO E REVISÃO CONTRATUAL. PRELIMINARES. 

IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. EXTINÇÃO DA AÇÃO PELA 

AUSÊNCIA DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. NULIDADE DA 

SENTENÇA . REJEITADAS. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL  SEM ASSINATURA DO DEVEDOR. 

POSSIBILIDADE-VALIDADE. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. REGRESSO À 1ª 

INSTÂNCIA. NECESSIDADE DE CONEXÃO DOS AUTOS. RECURSOS 

CONHECIDOS E PROVIDOS 1. A comprovação da mora, requisito essencial 

para o ajuizamento da Ação de Busca e Apreensão em contratos de 

alienação fiduciária, deve ser realizada de acordo com as normas 

previstas em lei, a fim de garantir a validade do procedimento. 2. 

Comprova-se, pois, a mora, através de notificação extrajudicial emitida por 

via postal com aviso de recebimento, ao domicílio do devedor, no endereço 

constante no contrato. 3. A eventual devolução de valores ao devedor 

somente poderá vir a ser efetivada após a venda do bem, pela instituição 

financeira ora apelada, depois de serem deduzidas as quantias relativas 

ao crédito e às despesas por ela assumidas, conforme dispõe a norma 

contida no caput do artigo 2º do Decreto-Lei nº 911/69. 4. A sentença 

vergastada merece ser anulada, regressando os autos à 1ª instância a fim 

de que possa aquele douto juízo apreciar o pleito inicial, e determinar o seu 

regular processamento e julgamento, apreciando o requerimento de 

produção de prova pericial, em observância ao devido processo legal. 5. 

A conexão das ações predispõe que sejam julgadas simultaneamente, 

para que não hajam decisões conflitantes. Sendo comum a causa de pedir 

e o objeto das duas ações, deveria ter sido determinada a conexão delas 

pelo magistrado de piso. 6. Recursos conhecidos e providos. (TJ-PI - AC: 

00143021020128180140 PI, Relator: Des. Fernando Carvalho Mendes, 

Data de Julgamento: 06/02/2018, 1ª Câmara Especializada Cível) (grifo 

nosso) Deste modo, não há o que se falar em quitação ou antecipação da 

dívida, bem como em paralisação da evolução dos valores devidos, ante 
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entrega do veículo, do mesmo modo que, não se pode determinar a 

imediata devolução de eventuais valores de diferenças, considerando que 

o requerente possui um procedimento a ser seguido após a apreensão do 

veículo, assim, não há previsão legal neste sentido de modo que rejeito as 

arguições colimadas. Quanto à alegação de ausência de perícia para a 

indicação do estado de conservação do veículo, menciono que não há 

necessidade de tal providencia, visto que, no momento da apreensão do 

bem, o oficial de justiça, que é investido de fé pública, preencheu o check 

list, detalhando as condições do veículo, conforme Id nº 5871978, 

restando comprovando as reais situações de uso e conservação do bem. 

Em relação a aplicação da teoria de Duty To Mitigate The Loss (o dever de 

mitigar o próprio prejuízo), entendo que as partes devem sempre respeitar 

a boa-fé e a cooperação na relação contratual, com a finalidade de 

alcançarem seus objetivos. Porém, no presente caso, embora a parte 

requerida alega interesse em cumprir com a obrigação contraída, não 

vislumbro a possibilidade da aplicação de tal teoria, vez que não condiz 

com o procedimento da demanda. Ademais, a presente ação encontra 

respaldo legal, no Decreto-Lei 911/69, que não ofende os princípios do 

contraditório e da ampla defesa, mas, ao contrário, observa os imperativos 

da celeridade, economicidade e segurança jurídica, sendo que referida 

norma já teve sua constitucionalidade reconhecida pelo Superior Tribunal 

de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal. Neste sentido: PROCESSO 

CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. 

INCONSTITUCIONALIDADE DO DECRETO LEI N.º 911/69. NÃO 

CARACTERIZAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO STF E DO STJ. PURGAÇÃO DA 

MORA. PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DE DÍVIDA. SENTENÇA 

MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A 

inconstitucionalidade do art. 3º, §§ 1º e 2º, do Decreto-Lei n. 911/69 já foi 

afastada pelo egrégio Supremo Tribunal Federal, reconhecendo que o 

mesmo não ofende os princípios constitucionais, mas, ao contrário, 

observa os imperativos da celeridade, economicidade e segurança 

jurídica. 2. A dificuldade financeira encontrada no cenário nacional, 

embora sensibilize, não tem o condão de eximir a parte apelante de suas 

responsabilidades, em detrimento dos interesses do credor, sob pena de 

caracterizar-se o enriquecimento sem causa. 3. O Decreto-Lei 911/69, em 

seu art. 2º, § 3º, faculta ao credor fiduciário, no caso de descumprimento 

do contrato por parte do contratante, considerar, de pleno direito, 

vencidas todas as obrigações contratuais, sem ressalva de qualquer 

desconto em razão do vencimento antecipado da dívida, ou mesmo, em 

caso de purga da mora 4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença 

mantida. (TJ-DF 20161610060433 DF 0020131-65.2016.8.07.0001, Relator: 

ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Data de Julgamento: 14/06/2017, 5ª 

TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 30/06/2017 . Pág.: 

274/275). No que concerne à arguição da não incidência de custas em 

desfavor da parte requerida sob a transferência do veículo e outras 

despesas, entendo que razão assiste a parte requerida, visto que é 

responsabilidade do credor o pagamento de despesas referentes ao bem 

alienado, inclusive daqueles decorrentes de apreensão. Neste sentido, 

cita-se jurisprudência: EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - LIMINAR DEFERIDA - 

PAGAMENTO DAS DESPESAS E ENCARGOS INERENTES AO BEM 

APREENDIDO - RESPONSABILIDADE DO CREDOR FIDUCIÁRIO. Nos 

contratos com garantia de alienação fiduciária apenas se transmite ao 

devedor fiduciante a posse direta do bem, permanecendo com o credor 

fiduciário o domínio resolúvel da coisa, incumbindo, portanto, a ele, credor, 

o pagamento de eventuais ônus que recaiam sobre o veículo apreendido, 

como despesas e diárias decorrentes de sua apreensão em pátio de 

terceiro, o que não o impede de buscar, em sede própria, o ressarcimento 

dos gastos junto ao devedor fiduciante. (TJ-MG - AI: 10000180935967001 

MG, Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 26/03/0019, 

Data de Publicação: 29/03/2019). (grifo nosso) Deste modo, restando 

comprovado o inadimplemento e a constituição em mora da parte 

requerida, bem como a ausência de purgação da mora e de argumentos e 

provas aptas à modificação ou extinção do direito alegado pelo autor, 

impõe-se, assim, a procedência da ação, a fim de consolidar a 

propriedade e posse plena e exclusiva do bem em prol da instituição 

financeira contratada, ora requerente. Ante o exposto, e por tudo mais 

que nos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil, para CONSOLIDAR A POSSE E A PROPRIEDADE PLENA DO BEM em 

favor da parte requerente, possibilitando a expedição de novo certificado 

de registro e venda extrajudicial dos bens. Torno definitiva a liminar 

concedida no Id nº 4497154. Ainda, CONDENO a parte requerida ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários 

advocatícios, que fixo no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor 

atualizado da causa, conforme artigo 85, parágrafo 2°, do Código de 

Processo Civil. Intime-se a parte autora para informar se houve a venda do 

veículo, devendo indicar a data e valor da venda, bem como apresentar os 

documentos comprobatórios, havendo valores remanescentes, estes 

devem ser vertidos em favor da requerida, através de deposito nos autos. 

Oficie-se ao DETRAN desta Comarca, comunicando a autorização para 

proceder à transferência para a parte requerente ou a terceiros que 

indicar. Transitada em julgado a sentença, certifique-se. Após, 

arquivem-se os autos com baixa dos autos na distribuição, com as 

anotações de estilo e as cautelas de praxe. Publicada e registrada a 

presente sentença pelo Sistema do PJE. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Primavera do Leste/MT, 23 de março de 2.020. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006314-84.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANYELLE BUENO AMARAL (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  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1006314-84.2019.8.11.0037. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

REQUERIDO: DANYELLE BUENO AMARAL Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO ajuizada por BANCO BRADESCO S/A em face de 

DANYELLE BUENO AMARAL, ambos devidamente qualificados nos autos. 

No ID nº 30501610, as partes realizaram composição amigável e pugnaram 

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 nº 30501610, 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. Consigno que não há restrições junto ao Sistema Renajud 

inseridas por este juízo. Custas e honorários advocatícios nos termos do 

acordo. Ante a renúncia do prazo recursal, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 23 de março de 2.020. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1005928-88.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JACQUELINE GUADAGNIN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO PILOTO MACIEL OAB - MT0008222A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KELLY CRISTINA SIOLARI DE OLIVEIRA (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 : 

1005928-88.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: JACQUELINE GUADAGNIN 

EXECUTADO: KELLY CRISTINA SIOLARI DE OLIVEIRA Vistos. Indefiro o 

requerimento retro, tendo em vista que a executada não foi citada. Assim, 

intime-se a parte exequente para promover a citação da parte requerida, 

no prazo de 10 (dez) dias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 23 de 

março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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Processo Número: 1001643-18.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ZELITA MATALINA NUNES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1001643-18.2019.8.11.0037. 

AUTOR(A): ZELITA MATALINA NUNES REU: SEGURADORA LÍDER Vistos. 

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada 

por ERICK ANTONIO NUNES FERREIRA, menor impúbere, representada por 

sua genitora ZELITA NATALINA NUNES em face de SEGURADORA LÍDER 

DOS CONSÓRCIOS DE SEGURO DPVAT S.A., devidamente qualificados 

nos autos. O requerido arguiu preliminares, de modo que passo a 

analisá-las. Aduz a requerida que cabe a parte instruir a inicial com os 

documentos comprobatórios dos motivos fixadores da competência do 

Juízo, sob pena de incorrer em ausência de pressuposto de constituição e 

de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do artigo 

320, do CPC/15, relativamente à certeza do verdadeiro endereço da parte 

autora e ou local do acidente, conforme escolha da parte, sendo que a 

parte autora juntou comprovante de residência em nome de terceiro alheio 

ao feito, o que não supre a determinação legal nem justifica o critério de 

aforamento adotado pela parte. No caso em tela, verifico que a inicial 

preencheu os requisitos do artigos 319 e 320, ambos do Código de 

Processo Civil, pois a comprovação de endereço não é requisito previsto, 

bastando a sua declinação. Nesse sentido, cita-se jurisprudência: AÇÃO 

DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. COMPROVAÇÃO DE ENDEREÇO. 

INDEFERIMENTO DA INICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. 

DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA. No caso, descabe o indeferimento da 

inicial, a qual preencheu os requisitos do art. 282, do CPC. Ademais, a 

comprovação de endereço não é um destes requisitos, bastando a sua 

declinação. De outro lado, o autor instruiu a inicial com conta telefônica da 

pessoa com quem reside, a qual declarou de próprio punho que o mesmo 

também mora naquele local. Sentença desconstituída para possibilitar o 

normal prosseguimento do feito. APELAÇÃO PROVIDA. (Apelação Cível Nº 

70062956941, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em 27/05/2015). Dessa forma, 

bastaria a declinação do endereço por parte da requerente para que a 

inicial preenchesse os requisitos necessários. No entanto, verifico que o 

endereço constante na procuração e na declaração de hipossuficiência 

(Id nº 18983079) é o mesmo que o informado na inicial, ratificando a 

declinação, razão pela qual rejeito a preliminar. Quanto a impugnação à 

gratuidade da justiça, esclareço que o deferimento de tal benesse deve 

ser analisado através de documentos hábeis a comprovar a 

hipossuficiência financeira alegada, ao passo que o fato da parte ser 

patrocinada por advogado particular não obsta seu direito à gratuidade 

judiciária. Neste sentido, cita-se jurisprudência: EMENTA: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA FÍSICA - 

HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA COMPROVADA - CONCESSÃO DO 

BENEFÍCIO - NECESSIDADE - CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO 

PARTICULAR - IRRELEVÂNCIA PARA FINS DE ANÁLISE DA JUSTIÇA 

GRATUITA - DECISÃO REFORMADA. - A presunção de hipossuficiência 

da pessoa física pode ser elidida caso existam provas nos autos da sua 

capacidade financeira - Uma vez carreados aos autos demonstrativos de 

rendimentos e outros documentos que comprovem a insuficiência de 

recursos da litigante, o benefício da justiça gratuita deve ser deferido - O 

fato de a autora estar assistida por advogado particular não obsta o seu 

direito a gratuidade judiciária, nos termos do art. 99, § 4º do CPC. (TJ-MG - 

AI: 10000191091958001 MG, Relator: Aparecida Grossi, Data de 

Julgamento: 10/03/0020, Data de Publicação: 16/03/2020). Ademais, a 

parte requerente comprova sua hipossuficiência financeira através dos 

documentos juntados no Id nº 18983079, de modo que rejeito a preliminar. 

Refutadas as preliminares, e estando presentes os pressupostos 

processuais e condições da ação, DECLARO SANEADO O PROCESSO. 

Sem prejuízo, para apurar o grau da lesão sofrida pela parte autora, 

nomeio o médico Dr. Reinaldo Prestes Neto, CRM-MT 5329, como perito 

para atuar neste processo, sendo que os dados do referido perito estão 

disponíveis no Sistema Apolo. Levando-se em consideração a 

complexidade da perícia, o rol de quesitos a serem formulados pelas 

partes e o grau de especialização do perito, fixo os honorários periciais no 

valor de R$ 700,00 (setecentos reais). Ainda, considerando que a 

hipossuficiência da parte requerida torna impossível ou de difícil 

consecução a esta o pagamento dos honorários periciais, bem como a 

aplicabilidade da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova no caso 

em apreço, determino a inversão do ônus probatório, devendo a 

seguradora requerida efetuar o pagamento dos honorários periciais, no 

prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 373, §1º, Código de 

Processo Civil. Neste sentido: CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

INAPLICABILIDADE DO CDC ÀS AÇÕES DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA-DPVAT.AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE AS 

PARTES. PRECEDENTES. TEORIA DO ÔNUS DINÂMICO DA PROVA. 

INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO.MERA SUJEIÇÃO A EXAME 

MÉDICO PARA ATESTAR OCORRÊNCIA DA INVALIDEZ PERMANENTE, 

BEM COMO SUA EXTENSÃO E NEXO CAUSAL COM O ACIDENTE DE 

TRÂNSITO. IMPOSSIBILIDADE OU EXCESSIVA DIFICULDADE NA 

PRODUÇÃO DA PROVA NÃO CARACTERIZADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 

373, § 1º DO CPC/2015. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA PROVA 

CONFORME O DISPOSTO NO ART. 333, I E II DO CPC/1973 (ART. 373. I E II 

DO CPC/2015). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. "Considerando 

que o seguro obrigatório de veículos - DPVAT decorre de lei, e não de 

contrato livremente pactuado entre consumidor e fornecedor, não incidem, 

na espécie, as regras consumeristas, sendo incabível a inversão do ônus 

da prova." (TJPR - 10ª C.Cível - AI - 1228752-2 - Região Metropolitana de 

Londrina - Foro PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA Agravo de 

Instrumento nº 1.429.956-8Central de Londrina - Rel.: Luiz Lopes - 

Unânime - - J.20.11.2014) 2. A inversão do ônus da prova, fundada na 

Teoria da Distribuição Dinâmica somente se justifica se a produção dela 

mostrar-se impossível ou de difícil consecução a quem incumbia produzi-la 

ordinariamente (art. 333, I e II, CPC/1973 - e art. 373, I e II, CPC/2015) ou se 

houver maior facilidade para a parte adversa. (TJPR - 10ª C.Cível - AI - 

1429956-8 - Curitiba - Rel.: Lilian Romero - Por maioria - - J. 03.03.2016). O 

desempenho do encargo independerá de compromisso, devendo o perito 

observar as disposições dos artigos 466 e 473, ambos do Código de 

Processo Civil. Intimem-se as partes para, querendo, no prazo de 15 

(quinze) dias, indicar de assistente técnico, podendo, no mesmo prazo, 

apresentarem seus de quesitos (artigo 465, §1º, Código de Processo 

Civil). Com o depósito dos honorários, intime-se o perito para indicar data 

para a realização dos trabalhos periciais, intimando-se, em seguida, as 

partes e os assistentes técnicos (artigo 474 do CPC). O prazo para 

apresentação do laudo pericial fica estabelecido em 30 (trinta) dias. Os 

pareceres técnicos deverão ser apresentados em juízo no comum prazo 

de 10 (dez) dias a contar da intimação da apresentação do laudo (artigo 

477, parágrafo único, CPC). Com a juntada do laudo, expeça-se alvará 

para liberação dos honorários periciais em favor do perito. Em seguida, 

abra-se vistas às partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestem-se acerca do laudo pericial, bem como, para que especifiquem 

as provas que ainda pretendem produzir, com as devidas justificativas, 

sob pena de indeferimento. Com a especificação das provas, venham os 

autos conclusos para deliberações. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 23 de 

março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001439-37.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBSON FERREIRA DE ARAUJO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1001439-37.2020.8.11.0037. 

REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: ROBSON FERREIRA DE ARAUJO 

Vistos. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO proposta pelo 

AYMORE em face de ROBSON FERREIRA DE ARAUJO, 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/Modelo 
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HAOJUE DK 150, chassi nº 99KPCKBYJKM101751, ano/modelo 2018, cor 

PRETA, placa QCT9789 e RENAVAM 001170041105. Junta documentos. 

Decido. A mora está comprovada pela Notificação Extrajudicial e aviso de 

recebimento (ID nº 30339282 - pág. 09/10). 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, 23 de março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel 

Juíza 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))

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 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 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. 

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta 

por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO 

CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO em face de KIGRÃOS 

AGROMODAL LTDA EPP e OUTROS, todos devidamente qualificadas nos 

autos. É o breve relato. Fundamento e decido Compulsando os autos, em 

consulta ao Processo nº 1006793-77.2019.8.11.0037, verifico que a 

empresa executada KIGRÃOS encontra-se em recuperação judicial, 

motivo pelo qual foi determinada a suspensão de todas as execuções e 

ações contra a empresa, conforme ID nº 29892840. Assim, determino a 

suspensão do presente feito somente em relação a KIGRÃOS 

AGROMODAL LTDA EPP, nos termos do artigo 6º da Lei 11.101/05. Deste 

modo, a suspensão da execução não implica a remessa dos autos ao 

juízo da recuperação judicial, nos termos do artigo 52, III, da Lei 11.101/05. 

Não obstante, a recuperação judicial não atinge os direitos de crédito 

detidos em face de devedores solidários, fiadores e avalistas, conforme 

se extrai de seu artigo 49, § 1º, da Lei 11.101/05. Por esta razão, o titular 

do direito de crédito pode se insurgir contra essas figuras integralmente. 

Destarte é o entendimento do STJ de que a concessão da recuperação 

judicial a empresa coexecutada não suspende a execução em relação aos 

avalistas. Isso porque a novação do crédito não alcança o instituto do aval 

ou fiança, garantia pessoal e autônoma por meio da qual o garantidor 

compromete-se a pagar título de crédito nas mesmas condições do 

devedor. Súmula 581 – A recuperação judicial do devedor principal não 

impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra 

terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia 

cambial, real ou fidejussória. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PLEITO DE SUSPENSÃO DO FEITO EXECUTIVO 

– AVALISTA – NÃO ACOLHIMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO 

DEVEDOR PRINCIPAL NÃO IMPEDE O PROSSEGUIMENTO DAS 

EXECUÇÕES CONTRA TERCEIROS DEVEDORES SOLIDÁRIOS OU 

COOBRIGADOS EM GERAL, POR GARANTIA CAMBIAL, REAL OU 

FIDEIJUSSÓRIA - ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 6º DA LEI Nº 

11.101/05 E OFENSA AOS ARTS. 92 E 184 DO CÓDIGO CIVIL – NÃO 

CONSTATAÇÃO – INDEFERIMENTO - DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO 

MERECE REFORMA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Na hipótese, 

dada a autonomia da obrigação resultante do aval, com mais razão o 

credor pode perseguir seu crédito contra o avalista, independentemente 

de o devedor avalizado encontrar-se em recuperação judicial. (Agravo de 

Instrumento nº 201800703702 nº único0001223-88.2018.8.25.0000 - 1ª 

CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Ruy Pinheiro 

da Silva - Julgado em 19/11/2019) (TJ-SE - AI: 00012238820188250000, 

Relator: Ruy Pinheiro da Silva, Data de Julgamento: 19/11/2019, 1ª 

CÂMARA CÍVEL). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE - PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO EM RELAÇÃO 

AO AVALISTA - NOVAÇÃO DOS CRÉDITOS QUE NÃO ALCANÇA O 

AVAL - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU 

PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, MANTENDO HÍGIDA A DECISÃO 

MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR 

SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DO 

EXECUTADO/AVALISTA. 1. Inocorrência de contradição no julgado. O 

deferimento de recuperação judicial em face da sociedade empresária não 

suspende a execução do título de crédito em relação aos seus avalista, 

salvo do sócio com responsabilidade ilimitada e solidária, o que não é o 

caso. 2. 'A novação do crédito não alcança o instituto do aval, garantia 

pessoal e autônoma por meio da qual o garantidor compromete-se a pagar 

título de crédito nas mesmas condições do devedor'. Precedentes. 3. 

Embargos de declaração rejeitados." (EDcl no AgRg no AREsp n. 

457.117/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 

21/5/2014.) (grifo nosso). Deste modo, os efeitos da recuperação judicial 

não impedem que a execução continue em relação ao coobrigados, sócios 

ou avalistas, pois a suspensão das execuções previstas no artigo 6º da 

Lei nº 11.101/2005 não lhes aproveita, devendo prosseguir com relação 

aos demais executados. Sem prejuízo, citem-se as partes executadas 

para pagarem a dívida no valor de R$ 523.843,58 (quinhentos e vinte e 

três mil oitocentos e quarenta e três reais e cinquenta e oito 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 intimações dos executados. A penhora recairá sobre os bens 

indicados pela parte exequente, salvo se outros forem indicados pelas 

partes executadas e aceitos pelo juiz, mediante demonstração de que a 

constrição proposta lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao 

exequente. Não encontrados os executados, 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 serão imediatamente intimados os 

executados. A intimação da penhora será feita ao advogado dos 

executados ou à sociedade de advogados a que aquele pertença. Se não 

houver constituído advogado nos autos, os executados serão intimados 

pessoalmente, de preferência por via postal. Ressalte-se que os 

executados devem permanecer na posse dos bens, na qualidade de fiéis 

depositários, se não houver oposição do autor. Caso não sejam 
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localizados bens, os executados devem ser intimados 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). Os executados 

deverão 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. Os 

executados poderão 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 os executados requeiram 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). Ficam os executados advertidos 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 eventual 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. As 

citações, 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, 23 de março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001153-59.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PONTA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO DE MORAES VIEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1001153-59.2020.8.11.0037. 

REQUERENTE: PONTA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA 

REQUERIDO: RONALDO DE MORAES VIEIRA Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO proposta por PONTA ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIOS LTDA em face de RONALDO DE MORAES VIEIRA, 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/Modelo 

HYUNDAI HB20, chassi nº 9BHBH51DBEP291589, ano/modelo 2014, placa 

QBB0668e RENAVAM 01195075364. Junta documentos. Decido. A mora 

está comprovada pela Notificação Extrajudicial e aviso de recebimento (ID 

nº 29788064). 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, 23 de março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001241-97.2020.8.11.0037

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:

ANA MARIA MARQUES FLORES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1001241-97.2020.8.11.0037. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: 

ANA MARIA MARQUES FLORES Vistos. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO proposta pelo BANCO ITAUCARD S.A em face de M J C 

BRINQUEDOS LTDA, 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/Modelo PEUGEOT GRIFFE A, chassi nº 

936CLNFNWEB033116, ano/modelo 2013/2014, cor BRANCA, placa 

NPP7205 e RENAVAM 00594363560 . Junta documentos. Decido. A mora 

está comprovada pela Notificação Extrajudicial e aviso de recebimento (ID 

nº 29953497). 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, 23 de março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000486-10.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCILIA DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIELLI CASTANON DE OLIVEIRA OAB - MT25913/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1000486-10.2019.8.11.0037. 

AUTOR(A): MARIA LUCÍLIA DA COSTA REU: SEGURADORA LÍDER Vistos. 

Analisando os autos, verifico que é caso de indeferimento do pedido de 
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gratuidade judiciária, ante a ausência de indícios de que o pagamento pela 

autora das custas e honorários lhes importará em prejuízo próprio. Em que 

pese o §3º do artigo 99 do Código de Processo Civil reza que presume-se 

verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por 

pessoa natural, os artigos 5º e 6º da Lei 1.060/50 aduzem que se o juiz 

não tiver fundadas razões, ou seja, falta de provas, pode indeferir o 

pedido. No caso dos autos, à míngua de elementos probatórios mínimos 

nos autos que demonstrem a carência financeira da parte autora, não há 

como ser deferido o requerimento de justiça gratuita. Reputo ausente 

comprovação robusta da situação de impossibilidade econômica e 

financeira da requerente, não bastando para tanto a alegação de que não 

tem condições econômicas para arcar com as custas processuais. Diante 

do exposto, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita. No mais, determino o 

recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de cancelamento da distribuição e extinção do feito, conforme dita o 

artigo 290 do Código de Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo 

o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 23 de 

março de 2020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006610-09.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CREUZA RODRIGUES DE AMORIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO SCOPEL OAB - RS40004-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1006610-09.2019.8.11.0037. 

AUTOR(A): CREUZA RODRIGUES DE AMORIM REU: BCV - BANCO DE 

CREDITO E VAREJO S/A. Vistos. Analisando os autos, verifico que é caso 

de indeferimento do pedido de gratuidade judiciária, ante a ausência de 

indícios de que o pagamento pela autora das custas e honorários lhes 

importará em prejuízo próprio. Em que pese o §3º do artigo 99 do Código 

de Processo Civil reza que presume-se verdadeira a alegação de 

insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, os artigos 5º e 

6º da Lei 1.060/50 aduzem que se o juiz não tiver fundadas razões, ou 

seja, falta de provas, pode indeferir o pedido. No caso dos autos, à 

míngua de elementos probatórios mínimos nos autos que demonstrem a 

carência financeira da parte autora, não há como ser deferido o 

requerimento de justiça gratuita. Reputo ausente comprovação robusta da 

situação de impossibilidade econômica e financeira da requerente, não 

bastando para tanto a alegação de que não tem condições econômicas 

para arcar com as custas processuais. Diante do exposto, INDEFIRO o 

pedido de justiça gratuita. No mais, determino o recolhimento das custas 

processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da 

distribuição e extinção do feito, conforme dita o artigo 290 do Código de 

Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 23 de março de 2020. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002870-43.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALCIDO NILSON (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1002870-43.2019.8.11.0037. 

REQUERENTE: BANCO DO BRASIL S/A REQUERIDO: ALCIDO NILSON 

Vistos. Proceda-se a busca do endereço da parte requerida através dos 

convênios do TJMT. Inclua-se a minuta de pedido de informações. Defiro, 

ainda, o pedido de ID nº 22955283 e determino a expedição de ofícios às 

concessionárias de água e energia, bem como às empresas de telefonia, 

a fim de buscar o endereço do requerido. Com a vinda das informações, 

intime-se a parte autora 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, 23 de março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005638-39.2019.8.11.0037

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:

JENEFFER NEPOMUCENO FARIAS PEREIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE – 3º VARA 1005638-39.2019.8.11.0037 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: 

JENEFFER NEPOMUCENO FARIAS PEREIRA Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO ajuizada por BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. em face de JENEFFER NEPOMUCENO FARIAS 

PEREIRA, ambos devidamente qualificados nos autos. No ID nº 29987241, 

a parte autora pugnou pela desistência e extinção do feito. É o relatório. 

Fundamento e decido. Analisando os autos, verifico que a parte 

requerente informa o desinteresse no prosseguimento da ação, de modo 

que a sua extinção é medida que se impõe. Ante o exposto, HOMOLOGO o 

pedido de desistência e, por consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do 

Código de Processo Civil. Custas, se houverem, pela parte autora. Sem 

honorários, visto que não se formou o contraditório. Verifico que não 

existem inclusões de restrições por este Juízo no Sistema RENAJUD. 

Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 23 de março de 2020. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007824-69.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE 

MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAUL ANTUNES MACEDO OAB - MT0015674A (ADVOGADO(A))

CRISTIANO TERRENGUI OAB - MT23584/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAILUCIO ARAUJO DA SILVA 70795568134 (EXECUTADO)

RAILUCIO ARAUJO DA SILVA (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1000768-14.2020.8.11.0037. 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO 

EXECUTADO: KIGRAOS AGROMODAL LTDA - EPP, JOAO HENRIQUE 

FRASSAO CARVALHO, ROBERTO SADI RAMOS BARROSO Vistos. 

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta 
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por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO 

CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO em face de KIGRÃOS 

AGROMODAL LTDA EPP e OUTROS, todos devidamente qualificadas nos 

autos. É o breve relato. Fundamento e decido Compulsando os autos, em 

consulta ao Processo nº 1006793-77.2019.8.11.0037, verifico que a 

empresa executada KIGRÃOS encontra-se em recuperação judicial, 

motivo pelo qual foi determinada a suspensão de todas as execuções e 

ações contra a empresa, conforme ID nº 29891646. Assim, determino a 

suspensão do presente feito somente em relação a KIGRÃOS 

AGROMODAL LTDA EPP, nos termos do artigo 6º da Lei 11.101/05. Deste 

modo, a suspensão da execução não implica a remessa dos autos ao 

juízo da recuperação judicial, nos termos do artigo 52, III, da Lei 11.101/05. 

Não obstante, a recuperação judicial não atinge os direitos de crédito 

detidos em face de devedores solidários, fiadores e avalistas, conforme 

se extrai de seu artigo 49, § 1º, da Lei 11.101/05. Por esta razão, o titular 

do direito de crédito pode se insurgir contra essas figuras integralmente. 

Destarte é o entendimento do STJ de que a concessão da recuperação 

judicial a empresa coexecutada não suspende a execução em relação aos 

avalistas. Isso porque a novação do crédito não alcança o instituto do aval 

ou fiança, garantia pessoal e autônoma por meio da qual o garantidor 

compromete-se a pagar título de crédito nas mesmas condições do 

devedor. Súmula 581 – A recuperação judicial do devedor principal não 

impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra 

terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia 

cambial, real ou fidejussória. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PLEITO DE SUSPENSÃO DO FEITO EXECUTIVO 

– AVALISTA – NÃO ACOLHIMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO 

DEVEDOR PRINCIPAL NÃO IMPEDE O PROSSEGUIMENTO DAS 

EXECUÇÕES CONTRA TERCEIROS DEVEDORES SOLIDÁRIOS OU 

COOBRIGADOS EM GERAL, POR GARANTIA CAMBIAL, REAL OU 

FIDEIJUSSÓRIA - ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 6º DA LEI Nº 

11.101/05 E OFENSA AOS ARTS. 92 E 184 DO CÓDIGO CIVIL – NÃO 

CONSTATAÇÃO – INDEFERIMENTO - DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO 

MERECE REFORMA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Na hipótese, 

dada a autonomia da obrigação resultante do aval, com mais razão o 

credor pode perseguir seu crédito contra o avalista, independentemente 

de o devedor avalizado encontrar-se em recuperação judicial. (Agravo de 

Instrumento nº 201800703702 nº único0001223-88.2018.8.25.0000 - 1ª 

CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Ruy Pinheiro 

da Silva - Julgado em 19/11/2019) (TJ-SE - AI: 00012238820188250000, 

Relator: Ruy Pinheiro da Silva, Data de Julgamento: 19/11/2019, 1ª 

CÂMARA CÍVEL). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE - PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO EM RELAÇÃO 

AO AVALISTA - NOVAÇÃO DOS CRÉDITOS QUE NÃO ALCANÇA O 

AVAL - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU 

PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, MANTENDO HÍGIDA A DECISÃO 

MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR 

SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DO 

EXECUTADO/AVALISTA. 1. Inocorrência de contradição no julgado. O 

deferimento de recuperação judicial em face da sociedade empresária não 

suspende a execução do título de crédito em relação aos seus avalista, 

salvo do sócio com responsabilidade ilimitada e solidária, o que não é o 

caso. 2. 'A novação do crédito não alcança o instituto do aval, garantia 

pessoal e autônoma por meio da qual o garantidor compromete-se a pagar 

título de crédito nas mesmas condições do devedor'. Precedentes. 3. 

Embargos de declaração rejeitados." (EDcl no AgRg no AREsp n. 

457.117/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 

21/5/2014.) (grifo nosso). Deste modo, os efeitos da recuperação judicial 

não impedem que a execução continue em relação ao coobrigados, sócios 

ou avalistas, devendo a ação prosseguir com relação aos demais 

executados. Sem prejuízo, cumpra-se integralmente o despacho anterior, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Intimem-se. Primavera 

do Leste/MT, 20 de março de 2.020 Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001023-06.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

B. B. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. N. B. (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente ,impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte autora para requerer o que de direito no prazo de 15( 

quinze) dias

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004421-92.2018.8.11.0037

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:

ANASTACIA KUSMIN (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente ,impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte autora para dar prosseguimento ao feito no prazo de 15( 

quinze) dias .

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003880-25.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DALTON ADORNO TORNAVOI OAB - MT4729-A (ADVOGADO(A))

FERNANDO HENRIQUE LUCHETTI RODRIGUES OAB - MT12409-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO RICARDO DO NORTE (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da Legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ, IMPULSIONO estes autos com a finalidade de 

intimar a parte exequente para, em 15 (quinze) dias, se manifestar quanto 

a certidão do Oficial de Justiça de id 30451692 - Diligência

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000355-98.2020.8.11.0037

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:

PATRICIA SANGLARD FELIPE BRUNETTA (REQUERIDO)

EDIO BRUNETTA (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 10 (dez) dias, efetuar o pagamento da diligência 

do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado, emitindo guia para 

localidade a ser cumprido o mandado.Informo ainda que a guia deverá ser 

efetuada através do site www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - 

Diligência - Emissão de Guia de Diligência, encaminhado a este Juízo o 

comprovante de pagamento ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de 

recolhimento.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006469-24.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO MESQUITA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da Legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de 
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que seja intimado o advogado da parte autora para, nos termos da 

CNGC/MT, trazer aos autos a guia de desarquivamento referente aos 

autos, em 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006035-69.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE 

MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EUDSON ROSA DA SILVA OAB - MT0014165A (ADVOGADO(A))

CRISTIANO TERRENGUI OAB - MT23584/O-O (ADVOGADO(A))

RAUL ANTUNES MACEDO OAB - MT0015674A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RG LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MESSILLA FAWZIE SILVA DA COSTA OAB - GO50460 (ADVOGADO(A))

LUIZ ANTONIO DE SIQUEIRA OAB - GO27199 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE – 3º VARA 1006035-69.2017.8.11.0037 

AUTOR(A): COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO 

LESTE DE MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT REU: RG LOGISTICA E 

TRANSPORTES LTDA - ME Vistos. Trata-se de AÇÃO MONITÓRIA ajuizada 

por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE 

DE MATO GROSSO-SICOOB em face de RG LOGISTICA E TRANSPORTES 

LTDA - ME, ambos devidamente qualificados nos autos. No ID nº 

30253795, as partes realizaram composição amigável nestes autos e nos 

autos nº 1006038-24.2017.811.0037 em que consta como polo passivo 

AUTO ABASTECEDORA SOLEDADE LTDA, pugnaram pela homologação 

do acordo e a suspensão do feito até a liquidação final da dívida. É a 

síntese do relatório. Fundamento e decido. Analisando os autos, verifico 

que houve acordo 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 suspensão e a posterior 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 o ACORDO acima entabulado, 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 

decisão. Determino a suspensão do processo até o cumprimento da 

obrigação, nos termos dos artigos 313, II, 921, I e 922, todos do Código de 

Processo Civil. Decorrido o prazo, intimem-se as partes para informarem 

se o acordo foi integralmente cumprido. Após certifique-se e concluso 

para sentença. Intimem-se. Primavera do Leste/MT, 23 de março de 2020. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005424-19.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO OLIVEIRA DE LIMA OAB - MT4257-O (ADVOGADO(A))

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT10271-O (ADVOGADO(A))

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT6526-B (ADVOGADO(A))

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS DE LIMA (EXECUTADO)

LIMA CONSTRUCOES CIVIS LTDA - ME (EXECUTADO)

ELISIANE ANDRESSA DE LIMA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1005424-19.2017.8.11.0037. 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO 

EXECUTADO: LIMA CONSTRUCOES CIVIS LTDA - ME, ELISIANE 

ANDRESSA DE LIMA, LUIZ CARLOS DE LIMA Vistos. Defiro o requerimento 

de ID 28296676. Para tanto, expeça-se o mandado de penhora e 

avaliações dos veículos (Id n° 27033253 e n° 27033255). Após a 

avaliação, intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 10 (dez) 

dias. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. 

Primavera do Leste/MT, 23 de março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004844-18.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FACMASTER FOMENTO MERCANTIL LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICA CLAUDIA FERREIRA OAB - PR47610 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELOI BRUNETTA (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente ,impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte autora para dar prosseguimento ao feito no prazo de 15( 

quinze) dias .

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1006038-24.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE 

MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAUL ANTUNES MACEDO OAB - MT0015674A (ADVOGADO(A))

CRISTIANO TERRENGUI OAB - MT23584/O-O (ADVOGADO(A))

EUDSON ROSA DA SILVA OAB - MT0014165A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO ABASTECEDORA SOLEDADE LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ ANTONIO DE SIQUEIRA OAB - GO27199 (ADVOGADO(A))

MESSILLA FAWZIE SILVA DA COSTA OAB - GO50460 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE – 3º VARA 1006038-24.2017.8.11.0037 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO 

LESTE DE MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT EXECUTADO: AUTO 

ABASTECEDORA SOLEDADE LTDA Vistos. Trata-se de AÇÃO 

MONITÓRIA ajuizada por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE MATO GROSSO-SICOOB em face de 

AUTO ABASTECEDORA SOLEDADE LTDA, ambos devidamente 

qualificados nos autos. No ID nº 30249639, as partes realizaram 

composição amigável nestes autos e nos autos nº 

1006035-69.2017.8.11.0037 em que consta como polo passivo RG 

LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - ME, pugnaram pela homologação do 

acordo e a suspensão do feito até a liquidação final da dívida. É a síntese 

do relatório. Fundamento e decido. Analisando os autos, verifico que 

houve acordo 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 

suspensão e a posterior 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 o ACORDO entabulado no ID nº 30249639 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 decisão. Determino a suspensão do processo até o cumprimento da 

obrigação, nos termos dos artigos 313, II, 921, I e 922, todos do Código de 

Processo Civil. Decorrido o prazo, intimem-se as partes para informarem 

se o acordo foi integralmente cumprido. Após certifique-se e concluso 

para sentença. Intimem-se. Primavera do Leste/MT, 23 de março de 2020. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001124-14.2017.8.11.0037

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:

PATRICIA REGINA MUSSI BERTOLLO (EXECUTADO)

MARCO AURELIO BERTOLLO (EXECUTADO)

BERTOLLO & BERTOLLO LTDA - ME (EXECUTADO)
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Nos termos da legislação vigente ,impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte autora para dar prosseguimento ao feito no prazo de 15( 

quinze) dias .

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005295-43.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANO PEDRO DE ALMEIDA (REQUERIDO)

 

Certifico que o endereço do ID 29523542 é da Comarca de Diamantino e a 

diligência juntada no ID 30276019 é da Comarca de Primavera do Leste - 

MT . Nos termos da legislação vigente ,impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimar a parte autora para esclarecer sobre a diligência no 

prazo de 15( quinze) dias .

Intimação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1005025-53.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS SOUZA GUIMARAES (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FOLETTO OAB - MT0005282A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO PEREIRA PIMENTEL (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MANOEL MAZZUTTI NETO OAB - MT0016647A (ADVOGADO(A))

JANAINA ROSSAROLLA BANDO OAB - MT0012951A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente ,impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar as partes para manifestar sobre a petição do perito de ID 

29508109 no prazo de 15( quinze) dias .

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007434-02.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO FERNANDO NUNES DE ALMEIDA (AUTOR(A))

CELIA DE FATIMA NUNES DE ALMEIDA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO(A))

VANESSA CORREIA FAVARIN OAB - MT17352/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HERMANN & HERMMAN LTDA - ME (REU)

T. D. SERVICOS DE GUINCHO LTDA - EPP (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAILOR HENRIQUE SOUZA OAB - MT21916/O (ADVOGADO(A))

NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR OAB - MT5454/B (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1007434-02.2018.8.11.0037. AUTOR(A): CELIA DE FATIMA NUNES DE 

ALMEIDA DA SILVA, PAULO FERNANDO NUNES DE ALMEIDA REU: T. D. 

SERVICOS DE GUINCHO LTDA - EPP, HERMANN & HERMMAN LTDA - ME 

Vistos. Intime-se a parte requerida T. D. SERVIÇOS DE GUINCHO LTDA - 

EPP para cumprir com o despacho de ID nº 25532619, promovendo a 

citação do denunciado à lide, no prazo assinalado. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste, 23 

de março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007317-11.2018.8.11.0037

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))

JOAO OLIVEIRA DE LIMA OAB - MT4257-O (ADVOGADO(A))

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT10271-O (ADVOGADO(A))

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT6526-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANNA LEONTIEVNA MAMETYEV (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE 1007317-11.2018.8.11.0037 EXEQUENTE: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO EXECUTADO: ANNA 

LEONTIEVNA MAMETYEV Vistos. Trata-se de EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL ajuizada por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI em face de 

ANNA LEONTIEVNA MAMETYEV, ambos devidamente qualificados nos 

autos. No ID nº 30532721, as partes realizaram composição amigável 

nestes autos e pugnaram pela homologação do acordo e a suspensão do 

feito até a liquidação final da dívida. É a síntese do relatório. Fundamento e 

decido. Analisando os autos, verifico que houve acordo 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 suspensão e a posterior 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 o ACORDO 

entabulado no ID nº 30532721 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 decisão. 

Determino a suspensão do processo até o cumprimento da obrigação, nos 

termos dos artigos 313, II, 921, I e 922, todos do Código de Processo Civil. 

Decorrido o prazo, intimem-se as partes para informarem se o acordo foi 

integralmente cumprido. Após certifique-se e concluso para sentença. 

Intimem-se. Primavera do Leste/MT, 23 de março de 2020. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003833-85.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIVAN PEREIRA DE AGUIAR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE – 3ª VARA 1003833-85.2018.8.11.0037 

EXEQUENTE: LUZIVAN PEREIRA DE AGUIAR EXECUTADO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos. Sobre a petição retro, 

manifeste-se a parte executada, no prazo de 05 (cinco) dias. Sem 

prejuízo, proceda-se a secretaria aos atos necessários para a liberação 

dos valores depositados 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, 23 de março de 2020. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004215-15.2017.8.11.0037

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)

Advogado(s) Polo Passivo:

PRISCILA SOLIMAN GROHS OAB - MT15081/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1004215-15.2017.8.11.0037. 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO EXECUTADO: DELSON ALCENO GROHS 

Vistos. Defiro o requerimento de ID 28314461 e, em consequência, a 

expedição de Carta Precatória, com a finalidade de penhora e avaliação do 

imóvel registrado no CRI da Comarca de Água Boa/MT, sob a matrícula nº 
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1.390, bem como a intimação dos credores preferenciais, se existentes, 

para que se manifestem nos autos. Após a avaliação, intimem-se as 

partes para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias. Decorrido prazo, 

certifique-se o necessário e voltem os autos conclusos para deliberações. 

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

estilo. Primavera do Leste/MT, 23 de março de 2.020. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001908-88.2017.8.11.0037

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:

GIOVANI MEINHARDT (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE – 3ª VARA 1001908-88.2017.8.11.0037 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO GIOVANI MEINHARDT 

Vistos. Ante a impossibilidade de citar a parte executada pessoalmente, 

cite-a via edital, com prazo de 20 (vinte) dias, para que se considere 

realizada a citação, nos termos do artigo 256 e 257, III, ambos do Código 

de Processo Civil. Após, em caso de inércia da parte executada no prazo 

previsto no artigo 335 do Código de Processo Civil, desde já, nomeio o 

Defensor Público atuante na comarca, como curador especial, em 

consonância com o disposto no artigo 72, inciso II, do Código de 

Processual Civil, a qual deverá ser intimada desta decisão. Em seguida, 

dê-se vista dos autos a parte exequente para se manifestar, no prazo 

legal. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. 

Primavera do Leste/MT, 23 de março de 2020. Myrian Pavan Schenkel 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001829-12.2017.8.11.0037

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:

Z M PADILHA - TRANSPORTES - ME (EXECUTADO)

ENIO RODRIGUES PADILHA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE – 3º VARA 1001829-12.2017.8.11.0037 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO EXECUTADO: Z M PADILHA - 

TRANSPORTES - ME, ENIO RODRIGUES PADILHA Vistos. Defiro o pedido 

retro. Cumpra-se conforme requerido. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 23 de 

março de 2020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003488-56.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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:

TAMARA BRESSAN (EXECUTADO)

TAMARA BRESSAN - ME (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 : 

1003488-56.2017.8.11.0037. EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE 

DO CERRADO EXECUTADO: TAMARA BRESSAN - ME, TAMARA 

BRESSAN Vistos. Compulsando os autos, verifico que a parte exequente 

informa o descumprimento do acordo homologado no ID nº 13409991. 

Deste modo, intime-se a parte executada para manifestar-se, no prazo de 

05 (cinco) dias, e, por consequência realizar o pagamento devido. Após, 

retornem os autos conclusos para analisar os pedidos de ID nº 27555284. 

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

estilo. Primavera do Leste/MT, 23 de março de 2.020. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002020-57.2017.8.11.0037

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:

GESSICA PATRICIA CUSTODIO (EXECUTADO)

CUSTODIO & GONCALVES LTDA - ME (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 : 

1002020-57.2017.8.11.0037. EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA 

EXECUTADO: CUSTODIO & GONCALVES LTDA - ME, GESSICA PATRICIA 

CUSTODIO Vistos. Indefiro o pedido retro, tendo em vista que a parte 

executada não foi citada. Assim, intime-se a parte exequente para 

promover a citação da parte requerida, no prazo de 10 (dez) dias. 

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

estilo. Primavera do Leste/MT, 23 de março de 2020. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006040-91.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO AUGUSTO DA SILVA AMORIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 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 : 

1006040-91.2017.8.11.0037. AUTOR(A): BRUNO AUGUSTO DA SILVA 

AMORIM REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos. 

Compulsando os autos, verifico que a parte autora foi devidamente 

intimada para comparecer na perícia designada. No entanto, no ID nº 

26615721, foi comunicada a ausência da parte para realização da perícia. 

Intimada para justificar sua ausência, apenas pugnou pela designação de 

nova data, de modo que declaro preclusa a prova pericial. Nesse sentido: 

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. 

PERÍCIA MÉDICA. INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA. NÃO 

COMPARECIMENTO DA PARTE. PRECLUSÃO. SENTENÇA MANTIDA. A 

parte interessada deverá ser intimada pessoalmente para comparecer ao 

local e data designada para exame pericial. Após devidamente intimado, se 

o autor não compareceu na data, hora e local determinados para a 

realização da perícia, sem que houvesse justificativa plausível para a sua 

ausência, ocorre a preclusão da prova pericial - O ônus da prova incumbe 

à parte autora, quanto ao fato constitutivo do seu direito, conforme o 

disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil. Logo, não havendo 

nos autos elementos comprobatórios que as lesões decorreram de 

acidente de trânsito envolvendo veículo automotor, não há que se falar no 

dever de indenizar.(TJ-MG - AC: 10702150585926001 MG, Relator: Luiz 

Artur Hilário, Data de Julgamento: 19/11/2019, Data de Publicação: 

28/11/2019). Sem prejuízo, intimem-se as partes para se manifestarem 

quanto ao julgamento antecipado da lide. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestações, concluso para sentença. Certifique-se o necessário. 

Intimem-se Cumpra-se, expedindo o necessário. Primavera do Leste/MT, 

23 de março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003449-25.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:
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BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT18603-A 

(ADVOGADO(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATHANE VILELA SILVA (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 

____________________________________________________________

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

1003449-25.2018.8.11.0037 REQUERENTE: BANCO DO BRASIL SA 

REQUERIDO: NATHANE VILELA SILVA Vistos. Sobre a petição de ID nº 

28097584, manifeste-se a parte exequente, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Sem prejuízo, certifique-se quanto à devolução da carta precatória 

expedida nos autos. Após, remetam os autos conclusos para 

deliberações. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 23 de março de 2020. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001820-50.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DE SOUZA AMARO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO(A))

RAFAELE PIRES FERREIRA OAB - MT19918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

 

1001820-50.2017.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono 

os autos com a finalidade de intimar as partes acerca do inteiro teor do 

ofício requisitório, nos termos da Resolução CJF 458/2017, art. 11, para 

impugnação. Primavera do Leste, 21 de março de 2020 Documento 

assinado digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a".

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002919-55.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE MT (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GRAFICA E EDITORA FREITAS LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDERSON SANTOS NEVES OAB - MT18174/O (ADVOGADO(A))

 

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 : 

1002919-55.2017.8.11.0037. EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE MT EXECUTADO: GRAFICA E EDITORA FREITAS LTDA - ME Vistos. 

Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo MUNICÍPIO DE PRIMAVERA 

DO LESTE – MT em face de GRAFICA E EDITORA FREITAS LTDA – ME, na 

qual a parte exequente informa o pagamento integral do débito executado 

e, assim, requer a extinção do feito. É o relatório. Fundamento e decido. 

Analisando os autos, verifico que houve a quitação do débito objeto desta 

demanda pelo executado, conforme informado pela parte exequente no ID 

nº 17518609. Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca 

as formas de extinção da execução, contemplando, em seu inciso II, a 

hipótese dos autos, in verbis, qual seja, quando o devedor satisfaz a 

obrigação. Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A 

EXECUÇÃO, com fundamento nos artigos 924, II, c/c 925, ambos do Código 

de Processo Civil. Custas processuais pela parte executada. Deixo de 

condenar o executado em honorários advocatícios, os quais já foram 

pagos administrativamente, conforme consta no Demonstrativo Financeiro 

juntado aos autos. Proceda-se ao levantamento de eventuais penhoras 

existentes e ao desbloqueio de contas. 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. Primavera do Leste/MT, 

13 de fevereiro de 2019. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005224-41.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

KARLA CHRISTINA DA SILVA OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA AMARANTE KANNEBLEY OAB - MT12199/B 

(ADVOGADO(A))

PAULO RODRIGO LIMA RODRIGUES OAB - MT22827/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

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 : 

1005224-41.2019.8.11.0037. AUTOR(A): KARLA CHRISTINA DA SILVA 

OLIVEIRA REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 

Vistos. Nos termos das Portarias-Conjunta n. 247, de 16 de março de 

2020, e n. 249, de 18 de março de 2020, que dispõe sobre medidas 

temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), 

no âmbito do Poder Judiciário de Mato Grosso, necessário se faz o 

cancelamento dos atos que já foram designados durante o período 

determinado nas Portarias citadas e a suspensão na designação de 

audiências até que a situação se normalize. A audiência será 

reagendada/designada tão logo a situação da Saúde Pública permita e de 

acordo com a disponibilidade da pauta deste Juízo, dando-se preferência 

de agendamento aos atos que foram cancelados nestes termos. 

Intimem-se. Cumpra-se. 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: 1001129-65.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WERNER & CIA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS EMIDIO CEZAR OAB - MT0016426A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (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 : 

1001129-65.2019.8.11.0037. AUTOR(A): WERNER & CIA LTDA REU: 

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE Vistos. Nos termos das 

Portarias-Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020, e n. 249, de 18 de 

março de 2020, que dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao 

contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário 

de Mato Grosso, necessário se faz o cancelamento dos atos que já foram 

designados durante o período determinado nas Portarias citadas e a 

suspensão na designação de audiências até que a situação se normalize. 

A audiência será reagendada/designada tão logo a situação da Saúde 

Pública permita e de acordo com a disponibilidade da pauta deste Juízo, 

dando-se preferência de agendamento aos atos que foram cancelados 

nestes termos. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, data da 

assinatura eletrônica. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003140-38.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NELY MADALENA DO PRADO BONOLDI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANICE TEREZINHA ANDRADE DA SILVA OAB - MT0018192S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

Outros Interessados:

JUNIOR LIMA BEZERRA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

1003140-38.2017.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono 

os autos com a finalidade de intimar as partes acerca do inteiro teor do 

ofício requisitório, nos termos da Resolução CJF 458/2017, art. 11, para 

impugnação. Primavera do Leste, 23 de março de 2020 Documento 
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assinado digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a".

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005193-21.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE STANGER BURATO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI OAB - MT0014231A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

 

1005193-21.2019.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono 

os autos com a finalidade de intimar as partes acerca do inteiro teor do 

ofício requisitório, nos termos da Resolução CJF 458/2017, art. 11, para 

impugnação. Primavera do Leste, 23 de março de 2020 Documento 

assinado digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a".

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005327-19.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DELZIRA DE FATIMA DE LIMA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE MARISA SALVAJOLI GUILHERME OAB - SP219072-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

 

1005327-19.2017.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono 

os autos com a finalidade de intimar as partes acerca do inteiro teor do 

ofício requisitório, nos termos da Resolução CJF 458/2017, art. 11, para 

impugnação. Primavera do Leste, 23 de março de 2020 Documento 

assinado digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a".

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003283-27.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE MT (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO CREMA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - 

MT55499-O (ADVOGADO(A))

 

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 : 

1003283-27.2017.8.11.0037. EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE MT EXECUTADO: MARIO CREMA Vistos. Trata-se de EXECUÇÃO 

FISCAL ajuizada pelo MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE – MT em face 

de MARIO CREMA, na qual a parte exequente informa a inexistência de 

débito remanescente do executado e, assim, requer a extinção do feito. É 

o relatório. Fundamento e decido. Analisando os autos, verifico que houve 

a quitação do débito objeto desta demanda pelo executado, inclusive 

honorários advocatícios, conforme informado pela parte exequente no Id 

nº 21872090. Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca 

as formas de extinção da execução, contemplando, em seu inciso II, a 

hipótese dos autos, in verbis, qual seja, quando o devedor satisfaz a 

obrigação. Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A 

EXECUÇÃO, com fundamento nos artigos 924, II, c/c 925, ambos do Código 

de Processo Civil. Custas processuais pela parte executada. Deixo de 

condenar a parte executada em honorários advocatícios, visto que já 

foram pagos administrativamente. Proceda-se ao levantamento de 

eventuais penhoras existentes e ao desbloqueio de contas. 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. Primavera 

do Leste/MT, 21 de outubro de 2019. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005745-83.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GIORDANA DOS SANTOS SECHI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANICE FLORES CAMPOS OAB - MT0010706A (ADVOGADO(A))

ALOISIO DA ROSA HAAS OAB - MT9038/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

 

1005745-83.2019.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono 

os autos com a finalidade de intimar as partes acerca do inteiro teor do 

ofício requisitório, nos termos da Resolução CJF 458/2017, art. 11, para 

impugnação. Primavera do Leste, 23 de março de 2020 Documento 

assinado digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a".

Expediente

 ADVOGADO(S)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63079 Nr: 2566-13.2009.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESCOLA LUTERANA CONCORDIA LTDA, 

MARIA DARLETE ALVES CIRILO, IDELSA MARIA GUZZI, MARISE 

SOBIESIAK KENSY, LIVIO TEOFILO REDMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANIELA KENSY 

KUSIAK, para devolução dos autos nº 2566-13.2009.811.0037, Protocolo 

63079, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1005914-70.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JORJA CAMPOS DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOURENA VIEIRA DE OLIVEIRA D AVILA OAB - MT0014063A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1005914-70.2019.8.11.0037. 

EXEQUENTE: JORJA CAMPOS DA SILVA EXECUTADO: INSTITUTO 

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

À EXECUÇÃO oferecida pelo INSS, alegando, em síntese, excesso na 

execução, ante a aplicação de índice incorreto para correção monetária. 

No id n. 26325990, a parte exequente manifestou concordância com os 

valores apresentados pela parte executada. É o relatório. Decido. 

Considerando que a parte exequente manifestou concordância com os 

valores apresentados pela parte executada, ACOLHO a impugnação à 

execução apresentada no id n. 28186746 e, por consequência, 

HOMOLOGO os valores apresentados no id n. 28186747. Proceda-se ao 

preenchimento dos documentos necessários visando à expedição do 

precatório e/ou requisição de pequeno valor. Intime-se o advogado da 

parte exequente para que informe os dados bancários e, após, 

providencie-se o levantamento dos valores discriminados. Com a vinda da 

confirmação do levantamento dos valores, retornem os autos conclusos 

para a extinção. Considerando o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça de que é possível a fixação de honorários no caso de acolhimento 

da impugnação, fixo honorários advocatícios em 10% (dez por cento) 

sobre o valor atualizado do excesso de execução, em favor do Advogado 

público, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil. Sem 

prejuízo, mantenho a gratuidade da justiça concedida na inicial. 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: 1005444-39.2019.8.11.0037

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070224/3/2020 Página 192 de 758



Parte(s) Polo Ativo:

AGUAS DE PRIMAVERA S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT4705-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1005444-39.2019.8.11.0037. 

REQUERENTE: AGUAS DE PRIMAVERA S.A. REQUERIDO: MUNICIPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE Vistos. Analisando os autos, verifico que o valor 

da causa não ultrapassa o equivalente a 60 (sessenta) salários mínimos, 

de modo que o presente feito está sendo processado em juízo 

absolutamente incompetente, visto que a competência do Juizado Especial 

da Fazenda Pública é absoluta nas comarcas onde estiver instalado, 

conforme dispõe o artigo 2º, § 4º, da Lei nº 12.153/2009: Art. 2º - É de 

competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, 

conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) 

salários mínimos. § 4º - No foro onde estiver instalado Juizado Especial da 

Fazenda Pública, a sua competência é absoluta. Ainda, neste sentido: 

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO TRIBUTÁRIO –– JUÍZO SUSCITANTE DA 2ª 

VARA CÍVEL DE PONTES E LACERDA – SUSCITADO - JUÍZO DO JUIZADO 

DA FAZENDA PÚBLICA – CONFLITO JULGADO PROCEDENTE. O art. 2° da 

Lei n. 12.153/2009 dispõe que 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, advertindo que, 

no foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua 

Competência é absoluta. A competência o Juizado Especial da Fazenda 

Pública foi fixada a partir de dois critérios: a) econômico (causas de 

pequeno valor), ou seja, ações que não ultrapassem o valor de 60 

(sessenta) salários mínimos; e b) material (direito material afirmado em 

Juízo): o artigo 2.°, § 1.º da Lei n.º 12.153/2009 elenca as ações que não 

podem ser propostas perante o Juizado Especial da Fazenda, dentre as 

quais não se insere as ações declaratórias. Dessa forma, inexistindo as 

causas excludentes do art. 2°, § 1°, da Lei n. 12.153/2009, estando o valor 

da ação dentro do limite legal e figurando no polo passivo ao menos uma 

das pessoas previstas no art. 5°, inciso II, da referida Lei, no caso, o 

Estado de Mato Grosso, impõe-se o reconhecimento da competência do 

Juízo do Juizado da Fazenda Pública da Comarca de Pontes e Lacerda 

para processar e julgar o feito. Conflito de competência julgado 

procedente. (N.U 0003489-38.2014.8.11.0013, CC 20106/2015, 

DESA.ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/07/2018, 

Publicado no DJE 27/07/2018). 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 o 

Juizado da Fazenda Pública – 5ª Vara Cível - desta Comarca, com as 

nossas homenagens. 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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002294-84.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELZENIR VIEIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS CESAR MAMUS OAB - MT11555/O (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO(A))

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A 

(ADVOGADO(A))

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT13905/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1002294-84.2018.8.11.0037. 

AUTOR(A): ELZENIR VIEIRA DOS SANTOS REU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos. Inicialmente, determino a conversão da ação 

para cumprimento de sentença. Intime-se a parte executada, na pessoa de 

seu representante judicial para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e 

nos próprios autos, impugnar a execução, nos termos do artigo 535 do 

Código de Processo Civil. Não proposta a impugnação ou renunciado o 

referido prazo, o que deverá ser certificado, desde já homologo os 

cálculos apresentados na inicial e determino a expedição do precatório ou 

RPV, nos termos do artigo 535, § 3º, do Código de Processo Civil. Após, 

providencie o levantamento dos valores discriminados. Com a vinda da 

confirmação do levantamento dos valores, retornem os autos conclusos 

para a extinção. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, data da assinatura eletrônica. 

Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000636-88.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO DE AGUIAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-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 : 

1000636-88.2019.8.11.0037. REQUERENTE: RONALDO DE AGUIAR 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se 

de AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE proposta por RONALDO 

AGUIAR em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, 

alegando, em síntese, ter sofrido um acidente de trânsito, no ano de 2016, 

ocasionando fratura do adio distal direito (punho), sendo submetido a 

tratamento cirúrgico, o que diminuiu significativamente sua capacidade 

laborativa. Assim, requer, por conseguinte, a concessão de 

auxílio-acidente. Laudo pericial realizado por perito judicial (ID nº 

20674882). Devidamente citado, o requerido contestou no ID nº 25709235, 

requerendo a improcedência do pedido, uma vez que a parte autora não 

atende aos requisitos legais e regulamentares exigidos para percepção do 

benefício. Impugnação a contestação no ID nº 26208044. No ID nº 

25736659, o requerente apresentou impugnação ao laudo pericial. É o 

relatório. Fundamento e decido. 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. A 

questão controvertida cinge-se à perda da capacidade física para o 

trabalho ou para atividades pessoais. O auxílio-acidente será concedido 

ao segurado que, após consolidação das lesões decorrentes de acidente 

de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem a redução 

parcial e definitiva da capacidade para o trabalho habitual (artigo 86 da Lei 

8.213/91), independente de carência (artigo 26, I, da Lei nº 8.213/91). No 

caso dos autos, em que pese o requerente impugnar o laudo pericial, 

ressalto que o perito respondeu adequadamente aos quesitos, levando em 

conta as provas carreadas aos autos. Ademais reputo não configurado o 

direito da parte requerente ao benefício previdenciário supra, notadamente 

após a perícia médica que foi categórica em afirmar que o requerente não 

apresenta limitações para o desempenho de suas atividades. Dessa 

forma, uma vez que não comprovada a redução da capacidade para o 

exercício da atividade laboral, não há como conceder à parte requerente o 

benefício pleiteado. Neste sentido, é o entendimento jurisprudencial: 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AUXÍLIO ACIDENTE - 

REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA NÃO COMPROVADA. - 

Verificado que o segurado não apresenta sequela em razão do trauma no 

cotovelo, bem assim que não ocorreu redução da capacidade laborativa, é 

indevida a concessão de auxílio acidente (Lei 8.213/91, artigo 86). (TJ-MG 

- AC: 10702110291888002 MG, Relator: José Flávio de Almeida, Data de 

Julgamento: 02/05/2018, Data de Publicação: 08/05/2018). 

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. SEQUELA DECORRENTE DE 

ACIDENTE DE QUALQUER NATUREZA. REDUÇÃO DA CAPACIDADE 
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LABORAL NÃO CONFIGURADA. REQUISITOS AUSENTES. LAUDO 

PERICIAL CONCLUSIVO. 1. O auxílio-acidente será devido, como 

indenização, ao segurado que, após a consolidação das lesões 

decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que 

impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente 

exercia, nos termos do art. 86, da Lei n. 8.213, de 1991. A sua concessão 

independe de carência, conforme dispõe o art. 26, I, da mesma Lei. 2. No 

caso dos autos, o perito afirmou que o autor pode continuar trabalhando 

em sua atividade habitual e que a sequela sofrida não representa redução 

da capacidade laborativa. 3. Correta a sentença que indeferiu a pretensão 

da parte autora. 4. Apelação desprovida. (TRF-1 - AC: 

0 0 1 4 3 0 6 2 7 2 0 1 8 4 0 1 9 1 9 9 0 0 1 4 3 0 6 2 7 2 0 1 8 4 0 1 9 1 9 9 ,  R e l a t o r : 

DESEMBARGADOR FEDERAL JAMIL ROSA DE JESUS OLIVEIRA, PRIMEIRA 

TURMA, Data de Publicação: 13/03/2019). Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, nos termos 

do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas. Condeno a parte 

requerente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo no valor de 

R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 85, §§2º e 19º, do 

Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, §3°, do 

mesmo código. Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os 

autos, 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000634-21.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IDALIA ALVES DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-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 : 

1000634-21.2019.8.11.0037. REQUERENTE: IDALIA ALVES DE ARAUJO 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se 

de AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE proposta por IDALIA 

ALVES DE ARAUJO em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS, devidamente qualificados nos autos, alegando, em 

síntese, ter sofrido um acidente de trânsito, no ano de 2018, ocasionando 

sequelas permanentes em sua perna esquerda, o que diminuiu 

significativamente sua capacidade laborativa. Assim, requer, por 

conseguinte, a concessão de auxílio-acidente. Laudo pericial realizado por 

perito judicial (ID nº 20674879), o qual foi impugnado pela parte autora. 

Devidamente citado, o requerido contestou no ID nº 21068404, requerendo 

a improcedência do pedido, uma vez que a parte autora não atende aos 

requisitos legais e regulamentares exigidos para percepção do benefício. 

Impugnação a contestação no ID nº 23987307. É o relatório. Fundamento e 

decido. 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. Quanto a impugnação ao 

laudo, consigno que é cabível a realização de nova perícia quando o laudo 

se apresenta incompleto, contraditório, impreciso ou não conclusivo, o que 

não ocorre na presente hipótese, até porque ao juiz não há a obrigação de 

determinar a realização de nova perícia se a matéria lhe parece 

suficientemente esclarecida. A questão controvertida cinge-se à perda da 

capacidade física para o trabalho ou para atividades pessoais. O 

auxílio-acidente será concedido ao segurado que, após consolidação das 

lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem 

sequelas que impliquem a redução parcial e definitiva da capacidade para 

o trabalho habitual (artigo 86 da Lei 8.213/91), independente de carência 

(artigo 26, I, da Lei nº 8.213/91). No caso dos autos, reputo não 

configurado o direito da parte requerente ao benefício previdenciário 

supra, notadamente após a perícia médica que foi categórica em afirmar 

que a requerente não apresenta limitações para o desempenho de suas 

atividades. Dessa forma, uma vez que não comprovada a redução da 

capacidade para o exercício da atividade laboral, não há como conceder à 

parte requerente o benefício pleiteado. Neste sentido, é o entendimento 

jurisprudencial: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AUXÍLIO 

ACIDENTE - REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA NÃO 

COMPROVADA. - Verificado que o segurado não apresenta sequela em 

razão do trauma no cotovelo, bem assim que não ocorreu redução da 

capacidade laborativa, é indevida a concessão de auxílio acidente (Lei 

8.213/91, artigo 86). (TJ-MG - AC: 10702110291888002 MG, Relator: José 

Flávio de Almeida, Data de Julgamento: 02/05/2018, Data de Publicação: 

08/05/2018). PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. SEQUELA 

DECORRENTE DE ACIDENTE DE QUALQUER NATUREZA. REDUÇÃO DA 

CAPACIDADE LABORAL NÃO CONFIGURADA. REQUISITOS AUSENTES. 

LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. 1. O auxílio-acidente será devido, como 

indenização, ao segurado que, após a consolidação das lesões 

decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que 

impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente 

exercia, nos termos do art. 86, da Lei n. 8.213, de 1991. A sua concessão 

independe de carência, conforme dispõe o art. 26, I, da mesma Lei. 2. No 

caso dos autos, o perito afirmou que o autor pode continuar trabalhando 

em sua atividade habitual e que a sequela sofrida não representa redução 

da capacidade laborativa. 3. Correta a sentença que indeferiu a pretensão 

da parte autora. 4. Apelação desprovida. (TRF-1 - AC: 

0 0 1 4 3 0 6 2 7 2 0 1 8 4 0 1 9 1 9 9 0 0 1 4 3 0 6 2 7 2 0 1 8 4 0 1 9 1 9 9 ,  R e l a t o r : 

DESEMBARGADOR FEDERAL JAMIL ROSA DE JESUS OLIVEIRA, PRIMEIRA 

TURMA, Data de Publicação: 13/03/2019). Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, nos termos 

do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas. Condeno a parte 

requerente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo no valor de 

R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 85, §§2º e 19º, do 

Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, §3°, do 

mesmo código. Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os 

autos, 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000635-06.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EVERALDO ARAUJO MONTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-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 : 

1000635-06.2019.8.11.0037. REQUERENTE: EVERALDO ARAUJO 

MONTEIRO REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos. Trata-se de AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE 

proposta por EVERALDO ARAUJO MONTEIRO em face do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente qualificados nos 

autos, alegando, em síntese, ter sofrido um acidente de trânsito, no ano de 

2018, ocasionando sequelas permanentes na clavícula direita, o que 

diminuiu significativamente sua capacidade laborativa. Assim, requer, por 

conseguinte, a concessão de auxílio-acidente. Laudo pericial realizado por 

perito judicial no ID nº 20674883. Devidamente citado, o requerido 

contestou no ID nº 21068406, requerendo a improcedência do pedido, uma 

vez que a parte autora não atende aos requisitos legais e regulamentares 

exigidos para percepção do benefício. Impugnação a contestação no ID nº 

23987328. É o relatório. Fundamento e decido. 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. A questão controvertida cinge-se à perda da capacidade física 

para o trabalho ou para atividades pessoais. O auxílio-acidente será 

concedido ao segurado que, após consolidação das lesões decorrentes 

de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem a 

redução parcial e definitiva da capacidade para o trabalho habitual (artigo 

86 da Lei 8.213/91), independente de carência (artigo 26, I, da Lei nº 

8.213/91). No caso dos autos, reputo não configurado o direito da parte 
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requerente ao benefício previdenciário supra, notadamente após a perícia 

médica que foi categórica em afirmar que o requerente não apresenta 

limitações para o desempenho de suas atividades. Dessa forma, uma vez 

que não comprovada a redução da capacidade para o exercício da 

atividade laboral, não há como conceder à parte requerente o benefício 

pleiteado. Neste sentido, é o entendimento jurisprudencial: APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AUXÍLIO ACIDENTE - REDUÇÃO DA 

CAPACIDADE LABORATIVA NÃO COMPROVADA. - Verificado que o 

segurado não apresenta sequela em razão do trauma no cotovelo, bem 

assim que não ocorreu redução da capacidade laborativa, é indevida a 

concessão de auxílio acidente (Lei 8.213/91, artigo 86). (TJ-MG - AC: 

10702110291888002 MG, Relator: José Flávio de Almeida, Data de 

Julgamento: 02/05/2018, Data de Publicação: 08/05/2018). 

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. SEQUELA DECORRENTE DE 

ACIDENTE DE QUALQUER NATUREZA. REDUÇÃO DA CAPACIDADE 

LABORAL NÃO CONFIGURADA. REQUISITOS AUSENTES. LAUDO 

PERICIAL CONCLUSIVO. 1. O auxílio-acidente será devido, como 

indenização, ao segurado que, após a consolidação das lesões 

decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que 

impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente 

exercia, nos termos do art. 86, da Lei n. 8.213, de 1991. A sua concessão 

independe de carência, conforme dispõe o art. 26, I, da mesma Lei. 2. No 

caso dos autos, o perito afirmou que o autor pode continuar trabalhando 

em sua atividade habitual e que a sequela sofrida não representa redução 

da capacidade laborativa. 3. Correta a sentença que indeferiu a pretensão 

da parte autora. 4. Apelação desprovida. (TRF-1 - AC: 

0 0 1 4 3 0 6 2 7 2 0 1 8 4 0 1 9 1 9 9 0 0 1 4 3 0 6 2 7 2 0 1 8 4 0 1 9 1 9 9 ,  R e l a t o r : 

DESEMBARGADOR FEDERAL JAMIL ROSA DE JESUS OLIVEIRA, PRIMEIRA 

TURMA, Data de Publicação: 13/03/2019). Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, nos termos 

do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas. Condeno a parte 

requerente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo no valor de 

R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 85, §§2º e 19º, do 

Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, §3°, do 

mesmo código. Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os 

autos, 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

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000301-35.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA CASTELINI ANTUNES BERALDI & CIA LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KLEVERSON TAYSSON DA SILVA PEREIRA (REQUERIDO)

 

Intimo a parte reclamante para manifestar sobre o atual endereço da parte 

reclamada, no prazo de 5 dias. Primavera do Leste, 20 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000432-44.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON HAGEMANN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO PILOTO MACIEL OAB - MT0008222A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO HENRRIQUE GOMES DE SOUZA (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente, intimo o exequente para manifestar 

acerca da certidão negativa id 24988177, bem como requerer o que 

entender de direito, no prazo de cinco dias. Primavera do Leste, 20 de 

março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002132-55.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EGIDIO ZANATTA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO SORIANO WOLFF OAB - MT11900-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILMA RODRIGUES DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos coma finalidade de 

intimar o exequente para manifestar acerca da certidão negativa id 

25914501, no prazo de cinco dias. Primavera do Leste, 20 de março de 

2020.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002119-56.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EGIDIO ZANATTA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO SORIANO WOLFF OAB - MT11900-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JESSICA SILVA PEREIRA (EXECUTADO)

 

Intimo a parte exequente para manifestar acerca da certidão negativa id 

25807112, no prazo de cinco dias, bem como requerer o que entender de 

direito. Primavera do Leste, 20 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002121-26.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EGIDIO ZANATTA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO SORIANO WOLFF OAB - MT11900-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LARISSA KYLSEN VIEIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

Intimo a parte exequente para manifestar, em cinco dias, acerca da 

certidão negativa id 26433641. Primavera do Leste, 20 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002114-34.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EGIDIO ZANATTA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO SORIANO WOLFF OAB - MT11900-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELOYNE KEUSANE MARQUETTI (EXECUTADO)

 

Intimo a exequente para manifestar acerca da certidão negativa id 

25864501, no prazo de cinco dias. Primavera do Leste, 20 de março de 

2020.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002125-63.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EGIDIO ZANATTA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO SORIANO WOLFF OAB - MT11900-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAMELA LINHARES DE SOUZA (EXECUTADO)

 

Intimo a parte exequente para manifestar acerca da certidão negativa id 

25753641, no prazo de cinco dias. Primavera do Leste, 20 de março de 

2020.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002111-79.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EGIDIO ZANATTA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO SORIANO WOLFF OAB - MT11900-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOUGLAS APARECIDO NASCIMENTO SILVA (EXECUTADO)

 

Intimo a parte exequente para manifestar acerca da certidão negativa id 

26177813, no prazo de cinco dias. Primavera do Leste, 20 de março de 

2020.
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Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011447-95.2013.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PRIMATEL COMERCIAL ELETRONICA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO FRANCO RIBEIRO OAB - MT0016970A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO RODRIGO BIAVATTI (EXECUTADO)

 

Intimo a parte exequente para manifestar acerca da certidão negativa id 

26725156, no prazo de cinco dias. Primavera do Leste, 20 de março de 

2020.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002437-39.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DIONE CLEA NILSON DE LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAISA DE FREITAS DA SILVA OLIVEIRA OAB - MT0018588A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANO NOBERTO LAURINDO (EXECUTADO)

 

Diante do decurso do prazo para o executado efetuar o pagamento do 

valor exequendo, intimo a parte exequente para requerer o que entender 

de direito, no prazo de cinco dias. Primavera do Leste, 20 de março de 

2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001550-21.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DYVAMAR FELICIANO JESUS DA SILVA (REQUERENTE)

CARLOS EDUARDO AZEVEDO BONIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN RUIZ DA SILVA OAB - MT25599/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BETTI DOS SANTOS E MACHADO LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001550-21.2020.8.11.0037 POLO ATIVO:DYVAMAR 

FELICIANO JESUS DA SILVA e outros ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

WILLIAN RUIZ DA SILVA POLO PASSIVO: BETTI DOS SANTOS E 

MACHADO 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: 08/07/2020 Hora: 08:00 , no endereço: RUA BENJAMIN 

CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 

78850-000 . 21 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: 1001551-06.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DONIZETE APARECIDO LEMOS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001551-06.2020.8.11.0037 POLO ATIVO:DONIZETE 

APARECIDO LEMOS DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL 

S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Matutino 

Data: 08/07/2020 Hora: 08:20 , no endereço: RUA BENJAMIN CERUTTI, 

252, CASTELÂNDIA, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 . 21 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: 1001554-58.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO PETRONIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CONCEICAO FABIANE DA SILVA OAB - MT26259/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001554-58.2020.8.11.0037 POLO ATIVO:FRANCISCO 

PETRONIO DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CONCEICAO 

FABIANE 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: Matutino Data: 08/07/2020 Hora: 08:40 , no 

endereço: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, PRIMAVERA DO 

LESTE - MT - CEP: 78850-000 . 23 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: 1001556-28.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DIANARI RODRIGUES SOBRINHO (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. 1001556-28.2020.8.11.0037 POLO ATIVO:DIANARI 

RODRIGUES SOBRINHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO 

MARQUES PONTES JUNIOR POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

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

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Matutino 

Data: 08/07/2020 Hora: 09:00 , no endereço: RUA BENJAMIN CERUTTI, 

252, CASTELÂNDIA, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 . 23 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: 1001558-95.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001558-95.2020.8.11.0037 POLO ATIVO:GILMAR DE 

CARVALHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO MARQUES 

PONTES JUNIOR POLO PASSIVO: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS 

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: 08/07/2020 Hora: 09:20 , no endereço: RUA BENJAMIN CERUTTI, 

252, CASTELÂNDIA, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 . 23 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: 1001559-80.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MATEUS FELIPE VIEIRA 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. 1001559-80.2020.8.11.0037 POLO ATIVO:MATEUS FELIPE 

VIEIRA 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 
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comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Matutino 

Data: 08/07/2020 Hora: 09:40 , no endereço: RUA BENJAMIN CERUTTI, 

252, CASTELÂNDIA, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 . 23 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: 1003660-27.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LA BELLA COMERCIO DE VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO HEPP RODRIGUES OAB - MT0019758A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIMONE ALVES RIBEIRO (EXECUTADO)

 

Diante da juntada da certidão negativa id 25067387, intimo a exequente 

para manifestar acerca do endereço da executada, no prazo de cinco 

dias. Primavera do Leste, 23 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001560-65.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PRISCILA LIMA 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. 1001560-65.2020.8.11.0037 POLO ATIVO:PRISCILA LIMA 

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: Matutino Data: 08/07/2020 

Hora: 10:00 , no endereço: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 . 23 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: 1001561-50.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ABNA DA SILVA IZIDORO (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. 1001561-50.2020.8.11.0037 POLO ATIVO:ABNA DA SILVA 

IZIDORO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO MARQUES 

PONTES JUNIOR POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Matutino Data: 08/07/2020 

Hora: 10:20 , no endereço: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 . 23 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: 1001563-20.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO ARAUJO SOBRINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001563-20.2020.8.11.0037 POLO ATIVO:MARCO 

ANTONIO ARAUJO SOBRINHO 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: 

Matutino Data: 08/07/2020 Hora: 10:40 , no endereço: RUA BENJAMIN 

CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 

78850-000 . 23 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: 1001565-87.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARLUCIA DE CARVALHO (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. 1001565-87.2020.8.11.0037 POLO ATIVO:MARLUCIA DE 

CARVALHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO MARQUES 

PONTES JUNIOR POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Matutino Data: 13/07/2020 

Hora: 08:00 , no endereço: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 . 23 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: 1003619-60.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LA BELLA COMERCIO DE VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO HEPP RODRIGUES OAB - MT0019758A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SONIA REGINA OLIVEIRA DA SILVA (EXECUTADO)

 

Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a exequente para 

manifestar acerca da certidão negativa id 26410376, bem como requerer o 

que entender de direito, no prazo de cinco dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002670-07.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALVARO MENEZES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO MENEZES OAB - MT0013322A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILSON FRANCISCO ROSA (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar o exequente para manifestar acerca da certidão negativa id 

25466519, bem como requerer o que entender de direito, no prazo de 

cinco dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002127-33.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EGIDIO ZANATTA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO SORIANO WOLFF OAB - MT11900-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTA DONIN TOTTI (EXECUTADO)

 

Intimo a exequente para manifestar acerca da certidão negativa id 

25752673, bem como requerer o que entender de direito, no prazo de 

cinco dias. Primavera do Leste, 23 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
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Processo Número: 8012005-96.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDINEIA DA SILVA LOOSE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAREN ALEXANDRA ELLER OAB - MT0015480A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA DE SOUZA NEVES (EXECUTADO)

 

Intimo a exequente para manifestar acerca da certidão negativa id 

28300332, no prazo de cinco dias, bem como requerer o que entender de 

direito. Primavera do Leste, 23 de março de 2020.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002067-60.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MOISES ENIR SOUZA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLELIA MARIA DE PAIVA MARTINS OAB - MT17748-O (ADVOGADO(A))

LARISSA ROSA DE SOUZA SILVA OAB - MT0021207A (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):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1002067-60.2019.8.11.0037. REQUERENTE: MOISES ENIR SOUZA DOS 

SANTOS REQUERIDO: BANCO OLÉ CONSIGNADO Vistos, Trata-se de 

Recurso Inominado interposto por MOSES ENIR SOUZA DOS SANTOS. 

Pretende a parte recorrente a concessão dos benefícios da Justiça 

Gratuita por não haver condições de arcar com as despesas processuais, 

sem prejuízo de seu sustento e de sua família. É Breve Relato. Decido. 

Analisando os documentos que instruem os autos, sobretudo o 

demonstrativo de rendimentos (id. n°30422336), verifico que o recorrente 

percebe mensalmente a importância de R$8.889,82(oito mil, oitocentos e 

oitenta e nove reais e oitenta e dois centavos), atualmente, 

aproximadamente 09(nove) salários mínimos, o que, à toda evidência, não 

o impossibilita de arcar com as custas processuais. Da mesma forma, os 

diversos descontos de seus proventos a título de empréstimo consignado 

não são suficientes para a comprovação de hipossuficiência alegada. Isso 

porque, em que pese os ditames traçados pela Lei n°1050/60, com a 

promulgação da Constituição Federal de 1988, passou-se a exigir a efetiva 

comprovação do estado de hipossuficiência aos requerentes para a 

concessão dos pedidos de gratuidade judiciária. O artigo 5º, inciso LXXIV 

da Carta Magna é cristalino ao afirmar que “o Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de 

recursos”. Dessa forma, tem-se como inviável a concessão do benefício 

da justiça gratuita sem a necessária comprovação verossímil da 

incapacidade financeira. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de justiça 

gratuita. Intime-se a parte recorrente para comprovar o recolhimento do 

preparo, no prazo de 48(quarenta e oito) horas, sob pena de deserção. 

Declaro a conexão entre os autos 1002067-60.2019.8.11.0037, 

1002064-08.2019.8.110.0037 e 1002063-23.2019.8.11.0037, visto que 

trata de mesmo autor e os fatos são semelhantes, de forma que a união 

propicia uma análise mais abrangente da situação, evitando, inclusive, 

decisão contraditória, além de possibilitar a celeridade e concentração dos 

atos processuais. Primavera do Leste/MT, 23 de março de 2020. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002064-08.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MOISES ENIR SOUZA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLELIA MARIA DE PAIVA MARTINS OAB - MT17748-O (ADVOGADO(A))

LARISSA ROSA DE SOUZA SILVA OAB - MT0021207A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - RJ53588-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1002064-08.2019.8.11.0037. REQUERENTE: MOISES ENIR SOUZA DOS 

SANTOS REQUERIDO: BANCO PAN Vistos, Trata-se de Recurso 

Inominado interposto por MOISES ENIR SOUZA DOS SANTOS. Pretende a 

parte recorrente a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita por não 

haver condições de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo de 

seu sustento e de sua família. É Breve Relato. Decido. Analisando os 

documentos que instruem os autos, sobretudo o demonstrativo de 

rendimentos (id. n°30422336), verifico que o recorrente percebe 

mensalmente a importância de R$8.889,82(oito mil, oitocentos e oitenta e 

nove reais e oitenta e dois centavos), atualmente, aproximadamente 

09(nove) salários mínimos, o que, à toda evidência, não o impossibilita de 

arcar com as custas processuais. Da mesma forma, os diversos 

descontos de seus proventos a título de empréstimo consignado não são 

suficientes para a comprovação de hipossuficiência alegada. Isso porque, 

em que pese os ditames traçados pela Lei n°1050/60, com a promulgação 

da Constituição Federal de 1988, passou-se a exigir a efetiva 

comprovação do estado de hipossuficiência aos requerentes para a 

concessão dos pedidos de gratuidade judiciária. O artigo 5º, inciso LXXIV 

da Carta Magna é cristalino ao afirmar que “o Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de 

recursos”. Dessa forma, tem-se como inviável a concessão do benefício 

da justiça gratuita sem a necessária comprovação verossímil da 

incapacidade financeira. Diante do exposto, INDEFIRO o benefício da 

justiça gratuita. Intime-se a parte recorrente para comprovar o 

recolhimento do preparo, no prazo de 48(quarenta e oito) horas, sob pena 

de  deserção .  Dec la ro  a  conexão  en t re  os  au tos 
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1002063-23.2019.8.11.0037, visto que trata de mesmo autor e os fatos 

são semelhantes, de forma que a união propicia uma análise mais 

abrangente da situação, evitando, inclusive, decisão contraditória, além de 

possibilitar a celeridade e concentração dos atos processuais. Primavera 

do Leste/MT, 23 de março de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002063-23.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MOISES ENIR SOUZA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLELIA MARIA DE PAIVA MARTINS OAB - MT17748-O (ADVOGADO(A))

LARISSA ROSA DE SOUZA SILVA OAB - MT0021207A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (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))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1002063-23.2019.8.11.0037. REQUERENTE: MOISES ENIR SOUZA DOS 

SANTOS REQUERIDO: BANCO PAN Vistos, Trata-se de Recurso 

Inominado interposto por MOISES ENIR SOUZA DOS SANTOS. Pretende a 

parte recorrente a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita por não 

haver condições de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo de 

seu sustento e de sua família. É Breve Relato. Decido. Analisando os 

documentos que instruem os autos, sobretudo o demonstrativo de 

rendimentos (id. n°30422336), verifico que o recorrente percebe 

mensalmente a importância de R$8.889,82(oito mil, oitocentos e oitenta e 

nove reais e oitenta e dois centavos), atualmente, aproximadamente 

09(nove) salários mínimos, o que, à toda evidência, não o impossibilita de 

arcar com as custas processuais. Da mesma forma, os diversos 

descontos de seus proventos a título de empréstimo consignado não são 

suficientes para a comprovação de hipossuficiência alegada. Isso porque, 

em que pese os ditames traçados pela Lei n°1050/60, com a promulgação 
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da Constituição Federal de 1988, passou-se a exigir a efetiva 

comprovação do estado de hipossuficiência aos requerentes para a 

concessão dos pedidos de gratuidade judiciária. O artigo 5º, inciso LXXIV 

da Carta Magna é cristalino ao afirmar que “o Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de 

recursos”. Dessa forma, tem-se como inviável a concessão do benefício 

da justiça gratuita sem a necessária comprovação verossímil da 

incapacidade financeira. Diante do exposto, INDEFIRO o benefício da 

justiça gratuita. Intime-se a parte recorrente para comprovar o 

recolhimento do preparo, no prazo de 48(quarenta e oito) horas, sob pena 

de  deserção .  Dec la ro  a  conexão  en t re  os  au tos 

1 0 0 2 0 6 7 - 6 0 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 3 7 ,  1 0 0 2 0 6 4 - 0 8 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 0 . 0 0 3 7  e 

1002063-23.2019.8.11.0037, visto que trata de mesmo autor e os fatos 

são semelhantes, de forma que a união propicia uma análise mais 

abrangente da situação, evitando, inclusive, decisão contraditória, além de 

possibilitar a celeridade e concentração dos atos processuais. Primavera 

do Leste/MT, 23 de março de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1008210-02.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ILZA ALVES RIBEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1008210-02.2018.8.11.0037. REQUERENTE: MARIA ILZA ALVES RIBEIRO 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, Trata-se de novo pedido de tutela satisfativa, 

complementar à(s) tutela(s) antecipada(s) já deferida(s) neste feito. O 

panorama fático-jurídico delineado neste processo, o relatório médico 

subscrito pelo Dr. José Clóvis Barreto Ferreira, CRM/RO 5482, 

oftalmologista, bem como o Protocolo de Entrada datado de 25/04/2019 e o 

Laudo para solicitação/autorização de procedimento ambulatorial 

comprovam a necessidade da realização da cirurgia de VITRECTOMIA 

POSTERIOR EM AMBOS OS OLHOS. No que tange ao dano potencial, está 

delineado pelo tempo legal mínimo de trâmite processual e pela gravidade 

da doença. No mais, protelar os exames requeridos, implicaria, em última 

análise, em desperdício de recursos públicos, haja vista a eventual 

necessidade de repetição dos procedimentos já realizados. Por fim, a 

soma do(s) procedimento(s) já realizado(s, a priori, não ultrapassa a 

quantia equivalente a 60 (sessenta) salários mínimos, mantendo-se o 

processo inserto, por ora, no âmbito da competência do Juizado Especial 

da Fazenda Pública. Posto isso, sob os mesmos fundamentos da(s) 

decisão(ões) que antecipou(aram) a(s) tutela(s) de mérito, defiro a tutela 

de urgência satisfativa complementar, para cominar ao(s) réus(s) a 

obrigação de adotar todas as providências para disponibilizar a MARIA 

ILZA ALVES RIBEIRO (qualificado(a) nos autos do processo), no prazo de 

30 (trinta) dias, cirurgia de VITRECTOMIA POSTERIOR EM AMBOS OS 

OLHOS, sob pena de sequestro de numerário para satisfação pelo setor 

privado (art. 297 do CPC). Faculto ao(s) réu(s) a, no mesmo prazo, indicar 

data próxima para cumprimento desta decisão. INTIMEM-SE os gestores do 

SUS, na pessoa dos respectivos Secretários de Saúde (no âmbito 

estadual, por carta precatória, e no municipal, por meio dos endereços 

eletrônicos disponíveis na Secretaria Judiciária), para cumprimento da 

tutela de urgência complementar ora deferida. Evidenciada a necessidade 

de bloqueio do erário para cumprir a obrigação; tendo em vista a situação 

relatada neste feito; aliada à praxe da Fazenda Pública em não cumprir as 

determinações judiciais, concernentes aos serviços de saúde, verificada 

neste e em tantos outros processos, sentenciados e em trâmite neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública; bem com tendo em vista o 

Provimento 02/2015-CGJ e, sobretudo, os princípios que devem nortear a 

aquisição de produtos e/ou serviços às expensas da Administração 

Pública; consigno, desde já, que a parte autora deverá juntar, pelo menos, 

3 (três) orçamentos, ou justificar, pormenorizadamente, a impossibilidade 

de fazê-lo, no prazo de 10 (dez) dias, após o término do prazo conferido 

aos réus, se ainda não o fez. Cumpra-se com urgência, servindo a 

presente decisão como carta precatória/carta/mandado de citação e 

intimação/ofício, conforme dados constantes do processo. Primavera do 

Leste/MT, 23 de março de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004001-87.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR JOSE CAMILOTTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRÉ WILLIAM CHORMIAK OAB - MT14861/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEAN VITOR CAMILOTTI (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Outros Interessados:

CRISTINA RIBEIRO DA SILVA OAB - MT25181/O (ADVOGADO(A))

JANIO RIBEIRO DA SILVA - ME (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1004001-87.2018.8.11.0037. REQUERENTE: GILMAR JOSE CAMILOTTI 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO 

GROSSO, GEAN VITOR CAMILOTTI Vistos, Verifico que foi interposta 

apelação pelo Município de Primavera do Leste, no Id 17845544, quando o 

processo ainda tramitava na Vara da Fazenda Pública. Houve declínio da 

competência para este Juizado (decisão de Id 23343734) e, por esta 

razão, recebo a apelação como recurso inominado. Dispensado o preparo, 

uma vez que o recorrente é o Município de Primavera do Leste, nos termos 

do artigo 1.007, §1º, do Código de Processo Civil c/c artigo 27 da Lei 

12.153/2009. O recebimento do recurso dá-se meramente no efeito 

devolutivo, nos termos do artigo 43, primeira parte, da Lei 9.099/95. 

Intime-se o recorrente, dando-lhe conhecimento desta decisão. Uma vez 

que já foram apresentadas as contrarrazões (Id 18143748), expeça-se a 

certidão (se necessária) e encaminhe-se o processo para apreciação 

pela Egrégia Turma Recursal Única. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 23 

de março de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1004832-04.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VANUSA SORANCO (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 SENTENÇA Processo: 

1004832-04.2019.8.11.0037. REQUERENTE: VANUSA SORANCO 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos e etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, da 

Lei nº. 9.099/95. As sentenças dos Juizados Especiais Cíveis obedecerão 

aos limites delineados pelos arts. 2º e 38, da Lei 9.099/95, bem como art. 

1.046, do Código de Processo Civil c/c Enunciados 161 e 162, do FONAJE. 

Compulsando os autos, verifica-se que este processo se encontra 

maduro para apreciação, por haver robusto conjunto probatório, o qual 

prescinde a produção de outras provas. Sendo assim, passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, do Código de 

Processo Civil. Trata-se de ação ordinária de obrigação de fazer com 

pedido de tutela de urgência, movida por VANUSA SORANÇO em 

desfavor do ESTADO DO MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA 

DO LESTE, na qual pretende o fornecimento do medicamento 

ENOXAPARINA SÓDICA 20mg e demais procedimentos futuros 

necessários ao tratamento de patologia denominada COAGULOPATIA – 

SÍNDROME ANTIFOSFOLÍPIDE (CID 10 D68). Deferiu-se a tutela provisória 

de urgência satisfativa para cominar às partes Reclamadas a obrigação 

de fornecer a medicação pleiteada, conforme decisão em ID nº. 22940231. 

Decorrido o prazo, sem o cumprimento voluntário da decisão, realizou-se o 

sequestro do numerário correspondente em face do Estado de Mato 

Grosso, em ID nº. 25076290, e expediu-se alvará para levantamento do 

valor, em ID nº. 25132340. Após, a parte Reclamante apresentou a nota 
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fiscal, em ID nº. 26559371, a fim de comprovar ter adquirido o 

medicamento, conforme prescrição médica, em ID nº. 22692735, página 

13. O Estado de Mato Grosso, em sua defesa, no ID nº. 23849236, alegou 

preliminarmente a ausência de interesse processual e, no mérito, que o 

Estado não pode desrespeitar às leis orçamentárias, o comprometimento 

da isonomia e o acesso universal à saúde. O Município de Primavera do 

Leste, em sede de Contestação, em ID nº. 24904037, arguiu preliminar de 

ilegitimidade passiva e atribuiu unicamente ao Estado de Mato Grosso a 

responsabilidade pelo custeio da prestação pretendida. A parte 

Reclamante impugnou às contestações, em ID nº. 28156002. É o breve 

relato. Decido. I. DAS PRELIMINARES DE MÉRITO: A) FALTA DE INTERESSE 

PROCESSUAL Afasto a preliminar de falta de interesse processual arguida 

pelo Estado de Mato Grosso. Isso porque o interesse processual está 

presente sempre que a parte tiver a necessidade de exercer o direito de 

ação para alcançar o objeto pretendido. B) ILEGITIMIDADE PASSIVA Como 

mencionado acima, o Município de Primavera do Leste arguiu preliminar de 

ilegitimidade passiva e indicou o Estado de Mato Grosso como o único 

responsável por fornecer consultas médicas. Importante salientar que a 

responsabilidade pela promoção do direito à saúde foi atribuída aos entes 

federados, nos termos do artigo 196, da Constituição Federal e da Lei 

Orgânica da Saúde (Lei 8.080/90). Diante disso, infere-se que qualquer 

ente da federação é parte legítima para figurar no polo passivo de ações 

voltadas a esse fim, independentemente de eventual inserção dos demais 

como litisconsortes passivos da demanda. Por conseguinte, faz-se 

legítima a inclusão como Reclamado do Município de Primavera do Leste, 

razão pela qual rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva arguida. Passo 

à análise do mérito. II. MÉRITO No caso em comento, a parte Reclamante 

assevera ser portadora de COAGULOPATIA –SÍNDROME 

ANTIFOSFOLÍPIDE (CID 10 D68) e, em razão da patologia mencionada, 

necessita do uso do medicamento ENOXAPARINA 20mg para o regular 

prosseguimento de sua gestação. Ressalta que o medicamento possui alto 

custo e não pode ser arcado por ela, tampouco é encontrado junto à 

Farmácia Municipal ou à Secretaria de Saúde Municipal. O Núcleo de Apoio 

Técnico foi ouvido através do Parecer Técnico nº 0998/2019, em ID nº. 

22854660. O Estado de Mato Grosso aduz não poder desrespeitar às Leis 

Orçamentárias, sob pena de ilegalidade, e defende a aplicação da teoria 

da reserva do possível e das “escolhas trágicas”, como fundamento 

destinado a impedir a atuação do Poder Judiciário no campo dos direitos 

sociais. Ainda, sustenta que a pretensão destes autos compromete a 

isonomia e o acesso universal à saúde, por beneficiar um paciente em 

detrimento dos demais. Pois bem. Não assiste razão ao primeiro 

Reclamado. Isso porque o Estado, a despeito de suas limitações 

orçamentárias, deve garantir o mínimo existencial, com a finalidade de 

conferir maior efetividade a determinados direitos sociais indispensáveis à 

dignidade. Segundo o Ministro do STF, Celso de Mello: “[...] a noção de 

‘mínimo existencial’, que resulta, por implicitude, de determinados preceitos 

constitucionais (CF, art. 1º, III, e art. 3º, III), compreende um complexo de 

prerrogativas cuja concretização revela-se capaz de garantir condições 

adequadas de existência digna, em ordem a assegurar, à pessoa, acesso 

efetivo ao direito geral de liberdade e, também, a prestações positivas 

originárias do Estado, viabilizadoras da plena fruição de direitos sociais 

básicos, tais como o direito à educação, o direito à proteção integral da 

criança e do adolescente, o direito à saúde, o direito à assistência social, 

o direito à moradia, o direito à alimentação e o direito à segurança (ARE 

639.337 AgR, DJE de 15-9-2011)”. (grifou-se). Ademais, é unânime, na 

jurisprudência da Corte Suprema, que a reserva do possível não pode ser 

invocada quando comprometer o núcleo básico de um direito fundamental 

(o mínimo existencial). Nesse sentido: “[...]. A cláusula da reserva do 

possível – que não pode ser invocada, pelo Poder Público, com o propósito 

de fraudar, de frustrar e de inviabilizar a implementação de políticas 

públicas definidas na própria Constituição - encontra insuperável limitação 

na garantia constitucional do mínimo existencial, que representa, no 

contexto de nosso ordenamento positivo, emanação direta do postulado 

da essencial dignidade da pessoa humana (ARE 639.337, Rel. Min. Celso 

de Mello)”. (grifou-se). Portanto, o mínimo existencial deve ser 

compreendido como um complexo de direitos básicos a serem garantidos 

pelo Estado, com o fim de assegurar a existência digna da pessoa 

humana, não podendo ser inviabilizado. A pretensão individual do direito à 

saúde visa, justamente, proteger o núcleo essencial desse direito frente à 

inércia do Poder Público, o que não viola a isonomia e o acesso universal à 

saúde. Sabe-se que a saúde é direito de todos e dever do Estado, nos 

termos dos arts. 196 e 198, da Constituição Federal, bem como que o 

Sistema Único de Saúde será financiado com recursos do orçamento da 

seguridade social, da União, dos Estados-membros, do Distrito Federal e 

dos Municípios, além de outras fontes. Cabe, assim, a esses entes 

garantir aos cidadãos o fornecimento de tratamento indispensável à 

manutenção e ao restabelecimento da saúde, de forma solidária. Noutro 

giro, a repartição de competências, na prestação de serviços de 

assistência à saúde entre o Município, o Estado e a União apenas se dá 

em face das regras infraconstitucionais que estabelecem a sistemática de 

gestão de saúde, não interferindo na solidariedade existente entre os 

entes federados. Veja-se julgado colacionado adiante, o qual afirma a 

jurisprudência já sedimentada, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, 

quanto à responsabilidade solidária dos Entes Federados, no custeio dos 

serviços de saúde: [...].RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E 

ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. 

REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE 

JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se 

insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária 

dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um 

deles, isoladamente, ou conjuntamente. [...]. Essa questão foi discutida no 

julgamento da STA 175-AgR, caso em que o Relator Ministro Gilmar 

Mendes, em seu voto condutor, assim discorreu sobre o assunto: A 

competência comum dos entes da Federação para cuidar da saúde consta 

do art. 23, II, da Constituição. União, Estados, Distrito Federal e Municípios 

são responsáveis solidários pela saúde, tanto do indivíduo quanto da 

coletividade e, dessa forma, são legitimados passivos nas demandas cuja 

causa de pedir é a negativa, pelo SUS (seja pelo gestor municipal, 

estadual ou federal), de prestações na área de saúde. O fato de o 

Sistema Único de Saúde ter descentralizado os serviços e conjugado os 

recursos financeiros dos entes da Federação, com o objetivo de aumentar 

a qualidade e o acesso aos serviços de saúde, apenas reforça a 

obrigação solidária e subsidiária entre eles. [...]. (STF - ARE: 1242692 MS - 

MATO GROSSO DO SUL 0803946-32.2017.8.12.0101, Relator: Min. 

ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 11/11/2019, Data de 

Publicação: DJe-254 21/11/2019). (grifou-se). Outrossim, nota-se que a 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (reafirmada no julgamento do 

RE 855.178-RG, Rel. Min. Luiz Fux) se encontra pacificada, no sentido de 

que constitui obrigação solidária dos entes federativos o dever de 

fornecimento gratuito de tratamentos e de medicamentos necessários à 

saúde de pessoas hipossuficientes. Portanto, em consonância à 

legislação e à jurisprudência pátria, entendo ser solidária a 

responsabilidade dos Reclamados quanto ao fornecimento do 

medicamento pleiteado nestes autos. III. DISPOSITIVO Ante o exposto, 

REJEITO as preliminares de mérito arguidas pelas partes Reclamadas, 

RATIFICO a tutela de urgência deferida e JULGO PROCEDENTE o pedido da 

parte Reclamante, com fulcro no artigo 487, I, do Código de processo Civil, 

para condenar, solidariamente, os Reclamados a custear as despesas 

com os medicamentos pleiteados. Consigno que a tutela jurisdicional já foi 

exaurida, inexistindo novo pedido, conforme recibo de bloqueio 

BACENJUD, em ID nº. 25076290, e nota fiscal apresentada pela parte 

Reclamante, em ID nº. 26559371. Expeça-se alvará de eventual saldo 

existente na conta vinculada ao processo em favor do Estado de Mato 

Grosso. Sem custas e honorários, nos termos dos arts. 54 e 55, da Lei nº 

9.099/95. Encaminho o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de 

Direito, para análise e homologação, nos termos do art. 40, da Lei nº. 

9.099/95. Expedido o alvará, se o caso, e transitada em julgado, 

arquive-se, com baixa. Publicado e registrado no PJE. Primavera do Leste, 

20 de março de 2020. Jaqueline de Sousa Antunes Grippa Juíza Leiga 

Vistos. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga. Intime-se as partes da sentença. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Primavera do Leste, 23 de março de 

2020. EVINER VALÉRIO Juiz de direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1005440-02.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NATALIA CRISTINA DE SOUZA FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1005440-02.2019.8.11.0037. REQUERENTE: NATALIA CRISTINA DE 

SOUZA FERREIRA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO 

DE PRIMAVERA DO LESTE Vistos e etc. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38, da Lei nº. 9.099/95. As sentenças dos Juizados 

Especiais Cíveis obedecerão aos limites delineados pelos arts. 2º e 38, da 

Lei 9.099/95, bem como art. 1.046, do Código de Processo Civil c/c 

Enunciados 161 e 162, do FONAJE. Compulsando os autos, verifica-se 

que este processo se encontra maduro para apreciação, por haver 

robusto conjunto probatório, o qual prescinde a produção de outras 

provas. Sendo assim, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes 

do art. 355, I, do Código de Processo Civil. Trata-se de ação ordinária de 

obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, movida por NATÁLIA 

CRISTINA DE SOUZA FERREIRA em desfavor do ESTADO DO MATO 

GROSSO e do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, na qual pretende o 

fornecimento do medicamento ENOXAPARINA SÓDICA 40mg e demais 

procedimentos futuros necessários ao tratamento da patologia 

denominada SÍNDROME ANTIFOSFOLÍPIDE (CID D68), APRESENTANDO 

ANTICORPO ANTILÚPICO POSITIVO. Deferiu-se a tutela provisória de 

urgência satisfativa para cominar às partes Reclamadas a obrigação de 

fornecer a medicação pleiteada, conforme decisão em ID nº. 24105612. 

Decorrido o prazo, sem o cumprimento voluntário da decisão, realizou-se o 

sequestro do numerário correspondente em face do Estado de Mato 

Grosso, em ID nº. 24586050, e expediu-se alvará para levantamento do 

valor, em ID nº. 24763639. Após, a parte Reclamante apresentou a nota 

fiscal, em ID nº. 25971354, a fim de comprovar ter adquirido o 

medicamento, conforme prescrição médica, em ID nº. 23981954, página 

08. O Estado de Mato Grosso, em sua defesa, no ID nº. 24527203, alegou 

preliminarmente a ausência de interesse processual e, no mérito, que o 

Estado não pode desrespeitar às leis orçamentárias, o comprometimento 

da isonomia e o acesso universal à saúde. O Município de Primavera do 

Leste, em sede de Contestação, em ID nº. 26221621, arguiu preliminar de 

ilegitimidade passiva e atribuiu unicamente ao Estado de Mato Grosso a 

responsabilidade pelo custeio da prestação pretendida. A parte 

Reclamante impugnou às contestações, em ID nº. 28154120. É o breve 

relato. Decido. I. DAS PRELIMINARES DE MÉRITO: A) FALTA DE INTERESSE 

PROCESSUAL Afasto a preliminar de falta de interesse processual arguida 

pelo Estado de Mato Grosso. Isso porque o interesse processual está 

presente sempre que a parte tiver a necessidade de exercer o direito de 

ação para alcançar o objeto pretendido. B) ILEGITIMIDADE PASSIVA Como 

mencionado acima, o Município de Primavera do Leste arguiu preliminar de 

ilegitimidade passiva e indicou o Estado de Mato Grosso como o único 

responsável por fornecer consultas médicas. Importante salientar que a 

responsabilidade pela promoção do direito à saúde foi atribuída aos entes 

federados, nos termos do artigo 196, da Constituição Federal e da Lei 

Orgânica da Saúde (Lei 8.080/90). Diante disso, infere-se que qualquer 

ente da federação é parte legítima para figurar no polo passivo de ações 

voltadas a esse fim, independentemente de eventual inserção dos demais 

como litisconsortes passivos da demanda. Por conseguinte, faz-se 

legítima a inclusão como Reclamado do Município de Primavera do Leste, 

razão pela qual rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva arguida. Passo 

à análise do mérito. II. MÉRITO No caso em comento, a parte Reclamante 

assevera ser portadora de SÍNDROME ANTIFOSFOLÍPIDE (D68) e, em 

razão da patologia mencionada, necessita do uso do medicamento 

ENOXAPARINA 40mg, para o regular prosseguimento de sua gestação. 

Salienta que já buscou solução administrativa, porém o medicamento não 

contempla o Componente Especializado da Assistência Farmacêutica 

devido ao seu alto custo, conforme Termo de Declaração, em ID nº. 

24050394. Afirma, ainda, ser hipossuficiente economicamente e não 

possuir recursos financeiros suficientes para arcar com os custos das 

consultas e exames O Núcleo de Apoio Técnico, instado a se manifestar, 

apresentou o Parecer Técnico Farmacêutico NAT Nº 114 8 /2019, em ID 

nº. 24091698. O Estado de Mato Grosso aduz não poder desrespeitar às 

Leis Orçamentárias, sob pena de ilegalidade, e defende a aplicação da 

teoria da reserva do possível e das “escolhas trágicas”, como fundamento 

destinado a impedir a atuação do Poder Judiciário no campo dos direitos 

sociais. Ainda, sustenta que a pretensão destes autos compromete a 

isonomia e o acesso universal à saúde, por beneficiar um paciente em 

detrimento dos demais. Pois bem. Não assiste razão ao primeiro 

Reclamado. Isso porque o Estado, a despeito de suas limitações 

orçamentárias, deve garantir o mínimo existencial, com a finalidade de 

conferir maior efetividade a determinados direitos sociais indispensáveis à 

dignidade. Segundo o Ministro do STF, Celso de Mello: “[...] a noção de 

‘mínimo existencial’, que resulta, por implicitude, de determinados preceitos 

constitucionais (CF, art. 1º, III, e art. 3º, III), compreende um complexo de 

prerrogativas cuja concretização revela-se capaz de garantir condições 

adequadas de existência digna, em ordem a assegurar, à pessoa, acesso 

efetivo ao direito geral de liberdade e, também, a prestações positivas 

originárias do Estado, viabilizadoras da plena fruição de direitos sociais 

básicos, tais como o direito à educação, o direito à proteção integral da 

criança e do adolescente, o direito à saúde, o direito à assistência social, 

o direito à moradia, o direito à alimentação e o direito à segurança (ARE 

639.337 AgR, DJE de 15-9-2011)”. (grifou-se). Ademais, é unânime, na 

jurisprudência da Corte Suprema, que a reserva do possível não pode ser 

invocada quando comprometer o núcleo básico de um direito fundamental 

(o mínimo existencial). Nesse sentido: “[...]. A cláusula da reserva do 

possível – que não pode ser invocada, pelo Poder Público, com o propósito 

de fraudar, de frustrar e de inviabilizar a implementação de políticas 

públicas definidas na própria Constituição - encontra insuperável limitação 

na garantia constitucional do mínimo existencial, que representa, no 

contexto de nosso ordenamento positivo, emanação direta do postulado 

da essencial dignidade da pessoa humana (ARE 639.337, Rel. Min. Celso 

de Mello)”. (grifou-se). Portanto, o mínimo existencial deve ser 

compreendido como um complexo de direitos básicos a serem garantidos 

pelo Estado, com o fim de assegurar a existência digna da pessoa 

humana, não podendo ser inviabilizado. A pretensão individual do direito à 

saúde visa, justamente, proteger o núcleo essencial desse direito frente à 

inércia do Poder Público, o que não viola a isonomia e o acesso universal à 

saúde. Sabe-se que a saúde é direito de todos e dever do Estado, nos 

termos dos arts. 196 e 198, da Constituição Federal, bem como que o 

Sistema Único de Saúde será financiado com recursos do orçamento da 

seguridade social, da União, dos Estados-membros, do Distrito Federal e 

dos Municípios, além de outras fontes. Cabe, assim, a esses entes 

garantir aos cidadãos o fornecimento de tratamento indispensável à 

manutenção e ao restabelecimento da saúde, de forma solidária. Noutro 

giro, a repartição de competências, na prestação de serviços de 

assistência à saúde entre o Município, o Estado e a União apenas se dá 

em face das regras infraconstitucionais que estabelecem a sistemática de 

gestão de saúde, não interferindo na solidariedade existente entre os 

entes federados. Veja-se julgado colacionado adiante, o qual afirma a 

jurisprudência já sedimentada, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, 

quanto à responsabilidade solidária dos Entes Federados, no custeio dos 

serviços de saúde: [...].RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E 

ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. 

REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE 

JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se 

insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária 

dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um 

deles, isoladamente, ou conjuntamente. [...]. Essa questão foi discutida no 

julgamento da STA 175-AgR, caso em que o Relator Ministro Gilmar 

Mendes, em seu voto condutor, assim discorreu sobre o assunto: A 

competência comum dos entes da Federação para cuidar da saúde consta 

do art. 23, II, da Constituição. União, Estados, Distrito Federal e Municípios 

são responsáveis solidários pela saúde, tanto do indivíduo quanto da 

coletividade e, dessa forma, são legitimados passivos nas demandas cuja 

causa de pedir é a negativa, pelo SUS (seja pelo gestor municipal, 

estadual ou federal), de prestações na área de saúde. O fato de o 

Sistema Único de Saúde ter descentralizado os serviços e conjugado os 

recursos financeiros dos entes da Federação, com o objetivo de aumentar 

a qualidade e o acesso aos serviços de saúde, apenas reforça a 

obrigação solidária e subsidiária entre eles. [...]. (STF - ARE: 1242692 MS - 

MATO GROSSO DO SUL 0803946-32.2017.8.12.0101, Relator: Min. 

ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 11/11/2019, Data de 

Publicação: DJe-254 21/11/2019). (grifou-se). Outrossim, nota-se que a 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (reafirmada no julgamento do 

RE 855.178-RG, Rel. Min. Luiz Fux) se encontra pacificada, no sentido de 

que constitui obrigação solidária dos entes federativos o dever de 

fornecimento gratuito de tratamentos e de medicamentos necessários à 

saúde de pessoas hipossuficientes. Portanto, em consonância à 

legislação e à jurisprudência pátria, entendo ser solidária a 

responsabilidade dos Reclamados quanto ao fornecimento do 

medicamento pleiteado nestes autos. III. DISPOSITIVO Ante o exposto, 
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REJEITO as preliminares de mérito arguidas pelas partes Reclamadas, 

RATIFICO a tutela de urgência deferida e JULGO PROCEDENTE o pedido da 

parte Reclamante, com fulcro no artigo 487, I, do Código de processo Civil, 

para condenar, solidariamente, os Reclamados a custearem o 

medicamento ENOXAPARINA SÓDICA 40mg e demais procedimentos 

futuros necessários ao tratamento da patologia denominada SÍNDROME 

ANTIFOSFOLÍPIDE (CID D68). Consigno que a tutela jurisdicional já foi 

exaurida, inexistindo novo pedido, conforme recibo de bloqueio 

BACENJUD, em ID nº. 24586050, e nota fiscal apresentada pela parte 

Reclamante, em ID nº. 25971354. Expeça-se, de imediato, alvará ao Estado 

de Mato Grosso de eventual saldo remanescente existente em conta 

vinculada. Após, e transitada em julgado, arquive-se com urgência, para 

baixar a taxa de congestionamento desta unidade jurisdicional. Sem 

custas e honorários, nos termos dos arts. 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. 

Encaminho o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, para 

análise e homologação, nos termos do art. 40, da Lei nº. 9.099/95. 

Publicado e registrado no PJE. Primavera do Leste, 20 de março de 2020. 

Jaqueline de Sousa Antunes Grippa Juíza Leiga Vistos. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga. Intime-se as partes da sentença. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Primavera do Leste, 23 de março de 2020. EVINER VALÉRIO 

Juiz de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002216-27.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS RUARO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT6526-B (ADVOGADO(A))

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT10271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTEGRA LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1002216-27.2017.8.11.0037. REQUERENTE: LUIZ CARLOS RUARO 

REQUERIDO: INTEGRA LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA Vistos, 

Trata-se da ação de cobrança pleiteada por LUIZ CARLOS RUARO em 

face de INTEGRA LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA, em trâmite desde 

2017, na qual a parte promovida sequer foi citada e intimada até a 

respectiva data. Nas ações perante o Juizado Especial não se admite a 

citação por edital, conforme art. 18, § 2º, da Lei 9.099/95. Por sua vez, 

detecto que o processo tramita há três anos sem ser validamente 

constituído. A parte requerente apresenta, reiteradamente, novos 

supostos endereços do réu, cujas diligências de citação e, por 

consequência, audiências de conciliação, acabam restando frustradas. 

Assim, faltam pressupostos de desenvolvimento válido e regular do feito. 

Posto isso, julgo extinto o feito sem apreciação do mérito, nos termos do 

artigo 485, IV, do CPC e 51, inciso II, da Lei 9.099/95. Transitada em 

julgado, arquive-se definitivamente os autos, com baixa. Isento de custas. 

Primavera do Leste/MT, 23 de março de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000663-76.2016.8.11.0037

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:

JOSE GILMAR DANTAS DIAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1000663-76.2016.8.11.0037. EXEQUENTE: FRANCA SANTOS & SANTOS 

JUNIOR LTDA - ME EXECUTADO: JOSE GILMAR DANTAS DIAS Vistos, 

Trata-se da ação de execução de título extrajudicial pleiteada por FRANCA 

SANTOS & SANTOS JUNIOR LTDA -ME em face de JOSE GILMAR 

DANTAS DIAS. Intimada para indicar objetivamente bens à penhora, a 

parte exequente requer o arquivamento do presente feito com a expedição 

de certidão para fins de protesto. É Relatório. 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”. Este juízo promoveu 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 por ausência de bens 

penhoráveis. Expeça-se certidão de débito para fins de protesto, no valor 

de R$820,87(oitocentos e vinte reais e oitenta e sete centavos), cujo valor 

encontra-se atualizado até 02 de setembro de 2019, devendo ser 

expedida no momento em que o credor comparecer até esta secretaria 

judiciária. 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 débito 

arquive-se definitivamente de imediato os autos, com baixa, ante a 

necessidade premente de baixar a taxa de congestionamento desta 

unidade judiciária. Primavera do Leste/MT, 23 de março de 2020. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Comarca de Sorriso

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N.º 39/2020-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 f érias no período de 19/03 a 07/04/2020.

RESOLVE:

Art. 1º - Designar a servidora Maryelle Miranda Muller, matrícula 35444, 

Analista Judiciária, para exercer a função de Gestora Judiciária da 

Secretaria da 2ª Vara Criminal, no período de 19/03/2020 a 07/04/2020, 

durante as férias da titular.

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

 Sorriso/MT, 20 de março de 2020.

Érico de Almeida Duarte

Juiz de Direito Diretor do Foro

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002373-20.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DJACY LEITE DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERENTE, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 562,52, a que foi condenado nos termos da r. 

sentença ID Nª 22585228 , sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as 

custas e o valor de R$ 149,12 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 
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Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 

A parte pagante deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na 

Central de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, 

sem prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, conforme determinação da CNGC/MT

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002631-30.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE EDUARDA KELM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERENTE, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 562,52, a que foi condenado nos termos da r. 

sentença ID Nº 22791663, sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as 

custas e o valor de R$ 149,12 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 

A parte pagante deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na 

Central de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, 

sem prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006094-77.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTOVAO VIANA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

Processo: 1006094-77.2019.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação, Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS 

Data: 12/02/2020 Hora: 14:50 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006094-77.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTOVAO VIANA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (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$ 562,52, a que foi condenado nos termos da r. 

sentença ID Nº 29152100, sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as 

custas e o valor de R$ 146,12 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 

A parte pagante deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na 

Central de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, 

sem prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002859-73.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NADIR LUIZ DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLINE FERREIRA DE OLIVEIRA OAB - MT23368-B (ADVOGADO(A))

FABRICIO ALVES MATTOS OAB - MT0012097A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTADORA NADIANA LTDA - ME (REQUERIDO)

RIVELINO ROBERTO RECH (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR OAB - MT19139-O (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 26 de JUNHO 

de 2019, às 08:40 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: 1002859-73.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NADIR LUIZ DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLINE FERREIRA DE OLIVEIRA OAB - MT23368-B (ADVOGADO(A))

FABRICIO ALVES MATTOS OAB - MT0012097A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTADORA NADIANA LTDA - ME (REQUERIDO)

RIVELINO ROBERTO RECH (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR OAB - MT19139-O (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERENTE, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 622,98, a que foi condenado nos termos da r. 

sentença ID 26892111, sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as 

custas e o valor de R$ 209,58 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.brk: Emissão de Guias 

On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 

A parte pagante deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na 

Central de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, 

sem prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000362-18.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERSON JOSE DE OLIVEIRA NOGUEIRA (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:
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MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERENTE, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 612,63, a que foi condenado nos termos da r. 

sentença ID Nº 20856663, sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as 

custas e o valor de R$ 199,23 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 

A parte pagante deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na 

Central de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, 

sem prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003941-71.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE SCHNEIKER (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))

 

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$ 566,63, a que foi condenado nos termos da r. 

sentença ID Nº 211000189, sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as 

custas e o valor de R$ 153,23 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 

A parte pagante deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na 

Central de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, 

sem prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004807-79.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA GRACIANO 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))

 

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$ 566,63, a que foi condenado nos termos da r. 

sentença ID Nº 26748453, sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as 

custas e o valor de R$ 153,23 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 

A parte pagante deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na 

Central de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, 

sem prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000224-51.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MELQUIADES SALAZAR FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM OAB - MG133406 

(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 05 de JUNHO 

de 2019, às 14:40 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: 1000224-51.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MELQUIADES SALAZAR FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM OAB - MG133406 

(ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERENTE, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 562,52, a que foi condenado nos termos da r. 

sentença ID Nº 26566654 sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as 

custas e o valor de R$ 149,42 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 

A parte pagante deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na 

Central de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, 

sem prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001771-29.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANILSON ANASTACIO BIZARRIA (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))

 

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$ 613,04, a que foi condenado nos termos da r. 

sentença ID Nº 21818684, sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as 

custas e o valor de R$ 199,64 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, 
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que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 

A parte pagante deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na 

Central de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, 

sem prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002378-42.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GILMOR MENDES DE ABREU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERENTE, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 562,52, a que foi condenado nos termos da r. 

sentença ID Nª 23203052, sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as 

custas e o valor de R$ 149,42 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 

A parte pagante deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na 

Central de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, 

sem prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005413-10.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUAN DA SILVA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA LOPES DO CARMO OAB - MT0022013A (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))

 

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$ 562,52, a que foi condenado nos termos da r. 

sentença ID N 27747897, sendo que o valor de R$413,40 refere-se as 

custas e o valor de R$ 149,12 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 

A parte pagante deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na 

Central de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, 

sem prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010426-07.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN JHON AUTO CENTER LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO GOMES BATISTA OAB - MT0011533A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANIO DA SILVA SANTOS (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$ 562,52, a que foi condenado nos termos da r. 

sentença ID Nº 20510113, sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as 

custas e o valor de R$ 149,12 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 

A parte pagante deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na 

Central de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, 

sem prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004508-05.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EVA DOS SANTOS LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA LOPES DO CARMO OAB - MT0022013A (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))

 

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$ 562,52, a que foi condenado nos termos da r. 

sentença ID Nº 26112655., sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as 

custas e o valor de R$ 149,12refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 

A parte pagante deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na 

Central de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, 

sem prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004505-50.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO SOCORRO ALVES DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA LOPES DO CARMO OAB - MT0022013A (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))

 

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$ 562,52, a que foi condenado nos termos da r. 

sentença ID 26112584, sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as 

custas e o valor de R$ 149,12 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, 
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após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 

A parte pagante deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na 

Central de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, 

sem prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001251-69.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDINALDO BARBOSA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

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 REDESIGNADA para o dia 03 de 

JULHO de 2019, às 13:40 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: 1001881-28.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/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))

 

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 17 de JULHO 

de 2019, às 13:20 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: 1001249-02.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO SILVA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

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 REDESIGNADA para o dia 03 de 

JULHO de 2019, às 13:20 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: 1001249-02.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO SILVA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

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 REDESIGNADA para o dia 03 de 

JULHO de 2019, às 13:20 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: 1001249-02.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO SILVA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

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 REDESIGNADA para o dia 03 de 

JULHO de 2019, às 13:20 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.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002247-67.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON FERREIRA DUTRA DA COSTA (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)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELISIANE DE DORNELLES FRASSETTO OAB - SC17458 (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE FORO 

DA COMARCA DE SORRISO JUIZADOS CERTIDÃO DE DÉBITO PARA 

CUSTA JUDICIÁRIA - CDCJ PROCESSO n. 1002247-67.2019.8.11.0040 

APRESENTANTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

CREDOR: FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO - FUNAJURIS CNPJ: 

01872.837/0001-93 DADOS DO DEVEDOR NOME: JEFERSON FERREIRA 

DUTRA DA COSTA CPF/CNPJ: 044.259.631-64 ENDEREÇO: RUA CUIABÁ, 

N° 96, BAIRRO CENTRO CIDADE: SORRISO ESTADO: MT CEP: 78890-000 

DADOS DO PROCESSO COMARCA/ PRAÇA DE PAGAMENTO: 

SORRISO/MT VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS NÚMERO 

ÚNICO DO PROCESSO: 1002247-67.2019.811.0040 CÓDIGO: 0442 VALOR 

DAS CUSTAS JUDICIAIS: R$ 557,81 FOLHAS DA SENTENÇA: ID 22315959 

DATA DO TERMO DE CONCILIAÇÃO/ SENTENÇA/ ACORDÃO: 05/08/2019 

DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO: 13/09/2019 DATA DA NOTIFICAÇÃO 

DO DEVEDOR PARA PAGAMENTO: 29/01/2020 DATA DO TRANSCURSO 

DO PRAZO PARA PAGAMENTO: 18/02/2020 DATA DO VENCIMENTO: 

“CONTRA APRESENTAÇÃO” , 23 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) da Central de Arrecadação e Arquivamento 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 
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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: 1001670-89.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JULINHO DELALIBERA (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))

 

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 10 de JULHO 

de 2019, às 13:00 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: 1001878-73.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA KELLY TREIN DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

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 17 de JULHO 

de 2019, às 13:00 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: 1001248-17.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO SOUSA VAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

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 03 de JULHO 

de 2019, às 13:10 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.

1ª Vara

Intimação

Intimação 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)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))

DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA OAB - MT14690-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

JOICE WOLF SCHOLL OAB - MT0008386A (ADVOGADO(A))

JOICE WOLF SCHOLL (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

MARCELO TADEU FRAGA OAB - MT7967-O (ADVOGADO(A))

JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN OAB - MT3103-O (ADVOGADO(A))

AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (TERCEIRO INTERESSADO)

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

BANCO JOHN DEERE S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA OAB - MT14690-O 

(ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Autos nº 1001191.62.2020.8.11.0040 Requerentes: Alberto Luiz Francio e 

outros Recuperação Judicial Vistos etc. Cuida-se de pedido de 

Recuperação Judicial requerido por Alberto Luiz Francio, Calebe 

Francesco Francio, Felipe Francio, Florence Francio Tocantins Matos e 

Manejadora, Reflorestadora e Madeireira Feijo Importação e Exportação 

Ltda – ME, todos qualificados nos autos, consoante fatos e fundamentos 

que constam da petição inicial de id. 26641146, acompanhada de 

documentos diversos. Pela decisão de id. 29747422, pág. 1/3, 

determinou-se a realização de procedimento prévio ao exame do pedido 

de Recuperação Judicial apresentado, inclusive para fins de identificação 

do principal estabelecimento dos requerentes. O laudo pericial prévio foi 

apresentado dentro do prazo fixado, consoante se infere do id. 29997811 

e ss. Diante do laudo do procedimento prévio apresentado, a decisão de 

id. 30042304, pág. 1/10, recebeu para processamento o pedido de 

Recuperação Judicial. Ato contínuo, os requerentes peticionam nos autos 

informando que a decisão de recebimento do pedido deixou de 

manifestar-se sobre o pedido de suspensão do arresto promovido pela 

empresa AMAGGI, processo nº 1009699.91.2020.8.11.0040 em tramitação 

perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, Mato Grosso. Diante disso, 

requer seja expedido ofício àquele Juízo comunicando a suspensão do 

processo, assim como seja oficiada a AMAGGI para que proceda a 

devolução integral dos produtos arrestados, eis que essenciais nos 

termos da petição de id. 30026907 e, por fim, sejam oficiados os demais 

armazéns indicados para que suspendam todos os carregamentos que 

tenham por objeto o sequestro, consignando multa diária para o caso de 
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descumprimento. (id. 30050530). Pelas razões indicadas na petição de id. 

30056400, determinou-se a intimação da AMAGGI para que se abstenha 

de abrir mão do produto objeto do arresto relativo ao processo nº 

1009699.91.2020.8.11.0040 até que se delibere sobre a sujeição ou não 

do produto arrestado à recuperação judicial. Termo de compromisso 

firmado pela Administradora Judicial, id. 30293885. Manifestação da 

Administradora Judicial quanto a sua remuneração, pelo qual requer a 

fixação do percentual de 2,5% do passivo, correspondente a R$ 

43.070.838,05 (quarenta e três milhões, setenta mil reais, oitocentos e 

trinta e oito reais e cinco centavos), bem como autorização para retirada 

mensal de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais). AMAGGI peticiona nos 

autos questionando vários pontos acerca da existência de grupo 

econômico e, consequentemente formação do litisconsórcio ativo. Também 

aponta a incompetência do Juízo local para processamento do pedido de 

recuperação judicial, eis que o principal estabelecimento de CALEBE está 

localizado no Município de Nova Ubiratã, Mato Grosso. Ao final, requer 

seja indeferido o pedido formulado pelos Recuperandos relativamente ao 

arresto dos grãos; acolhida a arguição de incompetência em razão do 

lugar; reconsiderada a decisão proferida para o fim de indeferir o pedido 

de recuperação judicial formulado; e, expedição de ofício à SEFAZ para 

que esclareça o domicílio fiscal ou inscrição estadual dos requerentes; 

movimentação de mercadorias nos últimos 05 (cinco) anos e identificação 

do profissional contabilista indicado por cada um dos requerentes como 

responsável pelos procedimentos junto à Secretaria da Fazenda, id. 

30497324. Sob o id. 30564411 a Administradora Judicial suscita dúvida 

acerca da suspensão dos prazos procedimentais dos artigos 52, § 1º, 7º, 

§ 1º e 22, inciso I, alínea “a” da LRF diante da declaração de pandemia em 

decorrência do Coronavírus pela Organização Mundial de Saúde. Por fim, 

os recuperandos reiteram o pedido anterior a fim de que seja determinada 

a devolução dos grãos arrestados pela AMAGGI, consoante petição de id. 

30586792 e documentos que a instruem. É o breve relato. Decido. Em 

complementação à decisão que deferiu o processamento da Recuperação 

Judicial em questão, dispenso a manifestação prévia dos interessados 

(recuperandos e Administradora Judicial) e, com fundamento no art. 24, 

“caput”, §§ 1º, 2º e 3º, da Lei nº 11.101/2005, em observância aos 

princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 8º do CPC), FIXO 

os honorários do(a) Administrador(a) Judicial em 2,0% (dois por cento) do 

passivo, correspondente a R$ 43.070.838,05 (quarenta e três milhões, 

setenta mil, oitocentos e trinta e oito reais e cinco centavos)). INTIMEM-SE 

os requerentes, bem como a Administradora Judicial para, no prazo de 10 

(dez) dias, manifestarem-se acerca da forma de pagamento da 

remuneração provisória que não deverá ultrapassar 50% do valor acima 

fixado. Desde já, registro que o valor total da remuneração mensal 

provisória deverá ser abatido do percentual acima fixado, quando do 

encerramento da recuperação judicial; No mais, relativamente 

remuneração devida relativamente ao procedimento prévio realizado, já 

tendo sido apresentado o laudo, em conformidade com o disposto no art. 

2º, parágrafo único da Recomendação nº 57/2019/CNJ, também resta 

dispensada a manifestação prévia dos interessados, de modo que passo 

a deliberar sobre a remuneração devida. Logo, considerando o 

desempenho da Administradora Judicial nomeada que, em diminuto espaço 

de tempo, vistoriou a seda administrativa da empresa requerente, bem 

como visitou as propriedades rurais exploradas, além de efetuar a análise 

dos documentos apresentados, subsumindo-os às exigências legais 

insculpidas nos arts. 47, 48 e 51 da LRF e, considerando ainda a 

capacidade de pagamento dos requerentes ARBITRO a remuneração da 

Exma Sra Dra, Joyce Wolf Scholl em R$ 18.000,00 (dezoito mil reais). 

INTIMEM-SE os requerentes para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar 

pagamento diretamente à nomeada, devendo juntar comprovante de 

deposito/transferência nos autos. Passo, então, a deliberar sobre o pedido 

de suspensão do arresto promovido pela empresa AMAGGI, nos autos do 

processo nº 1009699.91.2020.8.11.0040 em tramitação perante a 3ª Vara 

Cível da Comarca de Cuiabá, Mato Grosso. Veja-se que, postulam os 

requerentes seja expedido ofício àquele Juízo comunicando a suspensão 

do processo, assim como seja oficiada a AMAGGI para que proceda a 

devolução integral dos produtos arrestados, eis que essenciais nos 

termos da petição de id. 30026907. Pretendem ainda sejam oficiados os 

demais armazéns indicados para que suspendam todos os carregamentos 

que tenham por objeto o sequestro, consignando multa diária para o caso 

de descumprimento. (id. 30050530). Pelas razões indicadas na petição de 

id. 30056400, determinou-se a intimação da AMAGGI para que se 

abstenha de abrir mão do produto objeto do arresto relativo ao processo 

nº 1009699.91.2020.8.11.0040 até que se delibere sobre a sujeição ou 

não do produto arrestado à recuperação judicial. De outro norte, a 

AMAGGI, devidamente intimada, manifestou-se nos termos da petição de 

id. 30497324. Diante da divergência ora instalada entre as recuperandas e 

a empresa AMAGGI, é de suma importância registrar que o deferimento do 

processamento de uma recuperação judicial não importa em anistia das 

dívidas daqueles em favor dos quais foi deferido o processamento do 

pedido recuperacional, de modo que a questão deve ser enfrentando com 

a cautela necessária. Dos documentos apresentados pelos interessados, 

vislumbra-se que a empresa Amaggi Exportação e Importação Ltda, 

ingressou com o pedido de tutela de urgência cautelar requerida em 

caráter antecedente em desfavor de Calebe Francesco Francio registrado 

sob nº 1009699-91.2020.8.11.0041, da 3ª Vara Cível da Comarca de 

Cuiabá, Estado de Mato Grosso, alegando ser credora do requerido na 

obrigação de entrega de grãos de soja, objeto de 02 (duas) Cédulas de 

Produto Rurais. Disse nos autos daquele pedido que, para cumprimento da 

obrigação de entrega foram constituídos penhores agrícolas de primeiro 

grau de preferência e sem concorrência com terceiros, totalizando a 

quantidade de 9.843.438,10 g (nove milhões, oitocentos e quarenta e três 

mil, quatrocentos e trinta e oito, dez quilogramas), sendo que mesmo o 

requerido tendo efetuado a colheita, desviou o produto das áreas de 

penhor preferencial da credora para terceiros. Salientou também que, 

vencido o prazo para entrega dos grãos em cada um dos títulos 

executivos na data de 01/02/2020, o Requerido não cumpriu com o 

pactuado e não realizou a entrega do produto. Em decorrência do pedido 

formulado, em 05/03/2020 o Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá 

concedeu a tutela de urgência requerida determinando o arresto de 

164.057,30 (cento e sessenta e quatro mil e cinquenta e sete, vírgula dez 

quilogramas) sacas de soja de 60kg (sessenta quilogramas) em grãos a 

granel, da safra 2019/2020, entregues pelo réu Calebe Francesco Francio 

ou por seus familiares nos locais indicados. Ao que consta dos autos, o 

arresto foi devidamente cumprido. De outro lado, o processamento do 

pedido de recuperação judicial foi deferido posteriormente, consoante 

decisão de id. 30042304 , oportunidade em que foi determinada 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. Embora não incida no caso em tela o 

disposto no § 3º do art. 49 da Lei nº 11.101/2005, já que a garantia real, 

da espécie penhor não se confunde com o instituto da alienação fiduciária, 

sabe-se que o artigo 49 da Lei 11.101/2005 estabelece, na parte final do § 

3º que no stay period é vedada a venda ou a retirada do estabelecimento 

do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial, 

ainda que se trate de créditos não submetidos à recuperação judicial. 

Todavia, na hipótese dos autos não restou demonstrado de forma 

satisfatória que os grãos arrestados são essenciais à continuidade das 

atividades das recuperandas (art. 6º da LRF). Além disso, inexiste 

disposição legal que autorize a imediata liberação em favor das 

recuperandas de qualquer bem que tenha sido objeto de constrição, 

sobretudo quando os arrestos ocorreram previamente ao deferimento do 

pedido de recuperação judicial, como no caso em exame. Nessa esteira, 

determino a intimação da credora AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO 

LTDA para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o depósito judicial do 

valor correspondente ao produto arrestado nestes autos de recuperação 

judicial, devendo ainda a presente medida ser comunicada nos autos do 

processo nº 1009699-91.2020.8.11.0041 em trâmite perante a 3ª Vara 

Cível da Comarca de Cuiabá. Deixo de determinar a expedição de ofício 

aos demais armazéns indicados pelas recuperandas, uma vez que 

tratam-se de casuísticas que ensejam o exame da essencialidade do bem 

à atividade das recuperadas. No que tange a suscitação da incompetência 

deste Juízo para processamento do pedido de recuperação judicial, de 

modo a evitar o tumulto processual, DETERMINO à Secretaria da Vara que 

providencie a sua distribuição incidental, de modo associado a estes 

autos, solicitando, se necessário, que a distribuição do incidente seja 

realizada pela suscitante (AMAGGI). Distribuída a Exceção de 

Incompetência na forma determinada, sem prejuízo da intimação das 

recuperadas, bem como da Administradora Judicial para manifestação no 

prazo legal, DETERMINO seja oficiada à SEFAZ para, no prazo de 05 

(cinco) dias, prestar informações acerca do domicílio fiscal ou inscrição 

estadual dos requerentes/recuperandas, bem como sobre a 
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movimentação de mercadorias nos últimos 05 (cinco) anos, conforme 

requerido na petição de id. 30497324. Para encerrar, relativamente ao 

pedido formulado sob o id. 30564411 pela Administradora Judicial, embora 

Lei nº 11.101/2005 contenha previsão de prazos processuais e não 

processuais, diante da suspensão dos primeiros (processuais) pelo E. 

Tribunal de Justiça deste Estado em decorrência da declaração de 

pandemia pela OMS (COVID-19), o que afeta diretamente os prazos não 

processuais, SUSPENDO todos os prazos procedimentais relativos a 

presente recuperação judicial, inclusive para habilitação de crédito (prazo 

administrativo), o que deve perdurar até a data prevista para suspensão 

dos atos processuais, conforme portarias já expedida pelo TJMT 

(Portarias Conjuntas 247/2020 e 249/2020). Intimem-se. Cumpra-se. 

Sorriso/MT, 23 de Março de 2020. Paula Saide Biagi Messen Mussi 

Casagrande Juíza de Direito

Expediente

 Edital de Notificação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 141913 Nr: 11573-10.2015.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MGN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LENOAR MARTINS - 

OAB:7579-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) HINGRITTY BORGES 

MINGOTTI, para devolução dos autos nº 11573-10.2015.811.0040, 

Protocolo 141913, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001006-63.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DALCY SALVATI (EXEQUENTE)

CLOVIS LUIZ SALVATTI (EXEQUENTE)

NAGISERA LUCIMAR BOING SALVATTI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO LUIZ SANTIN DE ALBUQUERQUE OAB - PR26368 (ADVOGADO(A))

FERNANDO SALVATTI GODOI OAB - PR39078 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOLISMAR ELOI BERLATTO (EXECUTADO)

ROZEANI BEDIN FOLLE BERLATTO (EXECUTADO)

LEONARDO ELOI FOLLE BERLATTO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDREIA CRISTIANE HECK OAB - MT16253/B-B (ADVOGADO(A))

TIANE VIZZOTTO OAB - MT12679-B (ADVOGADO(A))

NEVIO MANFIO OAB - MT16226/B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1001006-63.2016.8.11.0040. EXEQUENTE: 

DALCY SALVATI, CLOVIS LUIZ SALVATTI, NAGISERA LUCIMAR BOING 

SALVATTI EXECUTADO: SOLISMAR ELOI BERLATTO, ROZEANI BEDIN 

FOLLE BERLATTO, LEONARDO ELOI FOLLE BERLATTO Vistos etc. 

DEFIRO o pleito de id. 30091657 - Pág. 4. INTIME-SE o executado para 

anexar aos autos o georreferenciamento da área sob Matrícula n. 5.140, 

com 500 hectares, objeto da penhora, consignando a possibilidade de 

aplicação de multa pelo descumprimento, nos termos do art. 77, §2º do 

CPC. Sem prejuízo, oficie-se ao INCRA conforme requerido pelo 

exequente. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. 

Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001877-25.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCICLENE MARIA DE JESUS SOUZA (AUTOR(A))

VITORINO ROBERTO DI DOMENICO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO SILVA PACHECO (REU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1001877-25.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

MARCICLENE MARIA DE JESUS SOUZA, VITORINO ROBERTO DI 

DOMENICO REU: ANTONIO SILVA PACHECO Vistos etc. Considerando que 

o demandado ANTÔNIO SILVA PACHECO, devidamente citado, deixou 

transcorrer “in albis” o prazo para apresentação de contestação (certidão 

de id. 29214534), DECRETO-LHE a REVELIA, nos limites do art. 320, inciso 

II, do CPC. Entretanto, por se tratar de direitos indisponíveis, na forma do 

art. 345, II, do CPC, in casu, não incidem os efeitos do art. 344 do CPC. No 

mais, DEFIRO a produção de oral requerida pela parte autora, desta feita, 

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 11 de junho de 

2020, às 14h30min, ocasião em que serão ouvidas as testemunhas 

arroladas. Por oportuno, FIXO o prazo comum de 15 (quinze) dias para 

que as partes apresentem rol de testemunhas, observando-se o disposto 

no art. 354, § 4º e 5º c.c. 450 e 455, todos do CPC. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen 

Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001026-15.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IRINEU MOREL RICARDI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

FLEXCRED PROMOTORA DE VENDAS E SERVICOS FINANCEIROS LTDA - 

EPP (REU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1001026-15.2020.8.11.0040. AUTOR: 

IRINEU MOREL RICARDI REU: BANCO DO BRASIL SA, FLEXCRED 

PROMOTORA DE VENDAS E SERVICOS FINANCEIROS LTDA - EPP Vistos 

etc. Cuida-se de ação de consignação em pagamento proposta por IRINEU 

MOREL RICARDI em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A. & FLEXCRED 

PROMOTORA DE VENDAS LTDA, ambos qualificados nos autos, aduzindo, 

em síntese, que em 11/12/2019 contratou operação de crédito na 

modalidade CDC salário com a empresa consorte da primeira requerida, 

cujo valor disponibilizado totalizou R$ 10.000,00 (dez mil reais) parcelados 

em 24 (vinte e quatro) vezes de R$ 743,99 (setecentos e quarenta e três 

reais e noventa e nove centavos). Segue narrando que, no ato da 

contratação do empréstimo foi informado que caso efetuasse o 

pagamento antecipado das parcelas obteria descontos na dívida no valor 

de R$ 340,09 (trezentos e quarenta reais e nove centavos) nas parcelas 

fixas. Afirma que no dia 20/12/2019 o autor se deslocou a agência 

financeira a fim de solicitar o referido abatimento, contudo, o desconto 

fornecido pela instituição bancária fora de somente de R$ 46,00 (quarenta 

e seis reais). Diante da divergência entre as informações fornecidas, o 

requente procurou esclarecimentos junto a responsável pela contratação, 

contudo, não obteve êxito na emissão das parcelas com referido 

desconto, o que o impediu de efetuar o pagamento na data aprazada, 

ocasionando desconto em débito automático na conta corrente do 

reclamante que recaiu sobre os seus proventos mensais. Por tais fatos 

ajuizou a demanda, pugnando pela consignação em pagamento do valor 

que entende devido, qual seja R$ 403,90 (quatrocentos e três reais e 

noventa centavos), bem como pleiteia liminarmente pela suspensão dos 

débitos efetuados em sua conta corrente. Com a inicial vieram os 

documentos ao id. 29459528 e seguintes. Vieram-me os autos conclusos. 

É O BREVE RELATO. FUNDAMENTO E DECIDO. De pronto, ressalto que o 

autor propôs ação de consignação em pagamento, logo, será regida pelo 

artigo 539 e seguintes do CPC, e sob a luz destes passo a análise dos 

pedidos insertos na exordial. Pois bem, examinando a fundo a exordial e a 

respectiva emenda, ressai dos autos que o autor pretende valer-se do 

instrumento da consignação em pagamento para pagar o valor que 

considera devido junto à instituição financeira requerida, pugnando pela 
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suspensão dos descontos em sua conta corrente. Contudo, o pleito não 

merece prosperar, eis que o pedido de revisão dos encargos contratuais 

é incompatível com o rito processual da consignação em pagamento. 

Nesse sentido, é o entendimento mais recente do Tribunal de Justiça do 

Rio Grande do Sul: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. ENSINO PRIVADO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM 

PAGAMENTO. PEDIDO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA. ALEGAÇÃO DE 

INCAPACIDADE FINANCEIRA. DESCABIMENTO. Preliminar contrarrecursal 

de deserção. Benefício de gratuidade da justiça concedido para fim 

exclusivo de análise do recurso. A concessão de tutela provisória de 

urgência – de natureza cautelar ou satisfativa, nos termos do artigo 300 

do CPC/15, exige a cumulatividade dos requisitos da probabilidade do 

direito invocado pela parte requerente e da existência do perigo de dano 

caso a tutela jurisdicional demandada somente seja concedida em decisão 

final. A ação de consignação em pagamento objetiva a extinção da 

obrigação. Não há como obrigar o credor a receber a quantia de forma 

parcelada quando assim não foi ajustado entre as partes, conforme 

dispõe o art. 314 do CC. Ausência da probabilidade do direito a permitir o 

deferimento da tutela provisória. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL 

REJEITADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo de 

Instrumento N° 70080985591, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Mylene Maria Michel, Julgado em 09/05/2019). 

Também nesse sentido, oportunizo entendimento do Tribunal de Justiça de 

Santa Catarina, vejamos: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO 

EM PAGAMENTO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (EMPRÉSTIMO – 

CAPITAL DE GIRO) – SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA INICIAL E 

CONSEQUENTE EXTINÇÃO DO FEITO (ARTS. 330, III, E 485, I e VI, DO 

CÓDIGO FUX) – RECURSO INTERPOSTO PELA EMPRESA ACIONANTE. 

DEFENDIDO CABIMENTO DA PRESENTE DEMANDA, COM VISTAS AO 

ADIMPLEMENTO DAS PRESTAÇÃOES AVENÇADAS, MEDIANTE DEPÓSITO 

BANCÁRIO – ALEGAÇÃO DE RECUSA NO RECEBIMENTO DOS VALORES 

ATRAVÉS DO RESPECTIVO PROCEDIMENTO, SEM JUSTIFICATIVA 

PLAUSÍVEL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – TODAVIA, INSTRUMENTO 

CONTRATUAL FIRMADO ENTRE OS LITIGANTES QUE PREVÊ FORMA 

DIVERSA DE PAGAMENTO DAS PARCELAS (DÉBITO EM CONTA 

CORRENTE)- VIA INADEQUADA PRA ALTERAÇÃO DO MODO DE 

QUITAÇÃO – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS DO ART. 335 DO 

CÓDIGO CIVIL – PRONUNCIAMENTO JUDICILA EXTINTIVO MANTIDO – 

REFCURSO DESPROVIDO. Nos termos do enunciado pelo art. 335 do 

Código Civil, “a consignação tem lugar se o credor não puder, ou, sem 

justa causa, recusar receber o pagamento, ou dar quitação na devida 

forma”, hipótese em que não se amolda a pretensão da acionante. Isso 

porque, consoante se aufere da fundamentação constante da inicial, a 

empresa autora objetiva, em verdade, a alteração da forma de 

adimplemento ajustada no contrato firmado com a instituição financeira, 

uma vez que manifesta a injustificada recusa da parte ré de receber 

quitação das parcelas mediante depósito bancário, sobejando 

incontroverso nos autos que o recebimento realizar-se-ia através de 

débito em conta-corrente. Assim, adequada a sentença que extinguiu o 

processo por carência de ação. HONORÁRIOS ADVOCÁTICIOS 

RECURSAIS – INEXISTÊNCIA DE ARBRITAMENTO DA VERBA PATRONAL 

NO “DECISUM” ATACADO – FIXAÇÃO DESCABIDA NA ESPÉCIE. Sob a 

premissa de que o estipêndio patronal sucumbencial é devido em função 

do trabalho realizado pelos causídicos, prevê a legislação processual civil 

a possibilidade de arbitramento de honorários por ocasião do julgamento 

do recurso (art. 85, § 1°, do CPC). Nada obstante, a sucumbência só 

ocorrerá nos casos de recursos provenientes de sentença em que tenha 

ocorrido arbitramento da verba patronal, por exegese do § 11 do art. 85 da 

Lei Processual Civil. Nesse viés, na situação dos presentes autos embora 

desprovido o recurso manejado pela parte autora, há evidente óbice a 

fixação de honorários advocatícios recursais, diante da inexistência de 

arbitramento do estipêndio pelo Juízo “a quo”. (TJ-SC – AC: 

03066060420168240054 Rio do Sul 0306606-04.2016.8.24.0054, Relator: 

Robson Luz Varella, Data de Julgamento: 24/07/2018, Segunda Câmara de 

Direito Comercial). Desta feita, o instrumento da consignação em 

pagamento não é o meio hábil a requerer a revisão da dívida, devendo o 

autor valer-se de ação própria para tanto. Ante o exposto e, por tudo mais 

que dos autos consta, INDEFIRO a petição inicial, e consequentemente, 

JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, 

nos termos do art. 485, I c.c art. 321, parágrafo único, ambos do Código 

de Processo Civil. SEM CUSTAS e HONORÁRIOS. P.R.I.C. TRANSITADA 

EM JULGADO, o que deverá ser certificado, ARQUIVEM-SE os autos com 

as anotações e baixas de estilo. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. 

Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001817-81.2020.8.11.0040

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:

ALYNE INGRYT SPENGLER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1001817-81.2020.8.11.0040 Vistos etc. Cuida-se de ação de 

busca e apreensão ajuizada por B.V. FINANCEIRA S/A – C.F.I. em 

desfavor de ALYNE INGRYT SPENGLER, qualificados no presente feito, 

aduzindo que por contrato de financiamento, concedeu um crédito a 

requerida destinado a aquisição do veículo alienado fiduciariamente 

descrito e individualizado na inicial. Ocorre que, a ora requerida tornou-se 

inadimplente, deixando de honrar as prestações. Em razão disso foi 

constituída em mora, porém continuou inadimplente. Ao final, afirmando 

estarem presentes os requisitos legais, requer a concessão da liminar de 

busca e apreensão do bem descrito na inicial. É O BREVE RELATO. 

DECIDO. Pois bem. In casu, não há dúvidas de que o pedido de busca e 

apreensão liminar deve ser deferido, porquanto comprovados todos os 

pressupostos necessários para tanto, nos termos daquilo que prescreve 

o Dec. 911/69 modificado pela Lei nº 10.931/2004. Nessa senda e, 

levando-se em conta as razões expedidas na petição inicial, os 

documentos que a acompanham, bem como a incorrência em mora da 

devedora DEFIRO A LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO do bem descrito 

na inicial, nos termos do art. 3º do Decreto Lei 911/69, com as alterações 

da lei 10.931/2004, devendo ser nomeado depositário o próprio autor, na 

pessoa de seu representante legal, mediante termo de compromisso. Após 

executada a medida liminar, CITE-SE a requerida para, querendo: a) no 

prazo de 05 (cinco) dias, após executada a liminar, pagar a integralidade 

da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor 

fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do 

ônus, nos termos do art. 3º, §2º, do Decreto Lei 911/69, com as 

alterações da lei 10.931/2004, acrescidas das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa; e b) no 

prazo de 15 (quinze) dias da execução da liminar, independentemente da 

purgação da mora, contestar a presente nos termos do art. 3º, §3º com as 

alterações dada pela Lei nº 10.931/04. CONSIGNE-SE no mandado as 

advertências legais contidas no art. 344 do Código de Processo Civil. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006257-57.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARILEI DE BRITO BURATTO (EXEQUENTE)

WESLLEY BURATTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

RICARDO ROBERTO DALMAGRO OAB - RS28591-A (ADVOGADO(A))

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELES PIRES COMUNICACOES LTDA (EXECUTADO)

WILSON POMPERMAIER (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - 980.851.821-49 (PROCURADOR)

RODRIGO PULINO VARGAS OAB - MT26608/O-O (ADVOGADO(A))

MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE OAB - 483.726.411-53 

(PROCURADOR)

ZILAUDIO LUIZ PEREIRA OAB - 732.812.639-68 (PROCURADOR)

DARLA MARTINS VARGAS OAB - 448.781.330-15 (PROCURADOR)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1006257-57.2019.8.11.0040. Vistos etc. Conclusão equivocada. 

AGUARDE-SE o decurso do prazo fixado em id. 30226717 para 
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manifestação da exequente quanto ao pleito de reserva de honorários 

formulado em id. 29361340. Oportunamente, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi 

Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001870-62.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IVANDRE GARCIA SALES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA MONICA BRITEZ OAB - MT0019528A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1001870-62.2020.8.11.0040. Vistos etc. Cuida-se de ação 

declaratória de inexigibilidade e inexistência de débito c.c. obrigação de 

não fazer com pedido de tutela de urgência e repetição de indébito 

promovida por IVANDRÉ GARCIA SALES em desfavor de ENERGISA 

MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, pelos fatos e 

fundamentos expostos na exordial. Entretanto, previamente a análise do 

pleito de tutela, entendo que deve ser esclarecido pelo autor em relação a 

quais faturas requer a abstenção da suspensão do fornecimento de 

energia na unidade consumidora n. 6/903721-9. Sem prejuízo, determino a 

juntada de histórico de consumo atualizado, eis que o constante dos autos 

é datado de janeiro/2020, devendo ainda promover novamente a inserção 

dos documentos de id. 30509036, pgs. 3 a 33, eis que completamente 

ilegíveis. Posto isso, DETERMINO a intimação da parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial em conformidade com o acima 

exposto, sob pena de indeferimento e consequente extinção, nos termos 

do artigo 321, parágrafo único do Código de Processo Civil. 

Oportunamente, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. 

Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001872-32.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALMIR ANTONIO DOTTO (EXECUTADO)

TIAGO PERDOMO DOTTO (EXECUTADO)

IMPLEMAQ IMPLEMENTOS E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1001872-32.2020.8.11.0040. Vistos etc. RECEBO a inicial. 

CITE-SE a parte executada para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento do débito (art. 829 do CPC), sob pena de não o fazendo 

ser-lhes penhorados tantos bens quantos forem necessários para 

garantia do principal atualizado, juros, custas e honorários advocatícios 

(art. 829 e parágrafos do CPC) ou oferecer embargos no prazo de 15 

(quinze) dias, independentemente de penhora, depósito ou caução (art. 

914 c.c. art. 915 do CPC). Caso a constrição recaia sobre bens imóveis, 

INTIMEM-SE os cônjuges dos executados Almir Antonio Dotto e Tiago 

Perdomo Dotto, se casados forem, bem como o terceiro garantidor, 

providenciando o registro da penhora junto ao Cartório de Registro de 

Imóveis competente, nos termos dos artigos 842, 835, § 3º, 831, 845 § 1º 

e 837, todos do NCPC. Havendo pedido de penhora online, em sendo o 

caso, façam-me os autos conclusos. Desde logo, FIXO os honorários 

advocatícios em 10% sobre o valor do débito devidamente atualizado, 

sendo que em caso de integral pagamento no prazo acima, a verba 

honorária deve ser reduzida pela metade (art. 827, § 1º do CPC). 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001833-35.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RODOBR TRANSPORTES LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS RODER DE PAULA OAB - MT23934/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MINAS CEREAIS AGRONEGOCIOS LTDA (REU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1001833-35.2020.8.11.0040. Vistos etc. RECEBO a inicial em 

todos os seus termos. Compulsando os autos, verifica-se que a ação 

monitória proposta é pertinente, na medida em que a obrigação que a parte 

autora visa seja cumprida é adequada ao procedimento especial 

respectivo, além do que, a petição inicial encontra-se devidamente 

instruída por prova escrita sem eficácia de título executivo. Sendo assim, 

EXPEÇA-SE o competente mandado, para que a parte requerida, no prazo 

de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento do valor inscrito na inicial ou 

então ofereça embargos, nos termos que prescrevem os artigos 700 e 

702 do Código de Processo Civil. CONSIGNE-SE no mandado que, caso a 

parte requerida efetue o pagamento, ficará isenta de custas e honorários 

advocatícios, conforme dispõe o art. 701, § 1º do mesmo “codex”. Conste 

ainda que, não sendo a obrigação cumprida ou não havendo oposição de 

embargos, CONSTITUIR-SE-Á de pleno direito, o título executivo judicial, 

conforme art. 701, § 2º do CPC. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às 

providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001908-74.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

QUELI SOUZA SILVA (DEPRECANTE)

DARLENE SEIXAS ZEED (DEPRECANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DARLEI SEIXAS COSTA (DEPRECADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1001908-74.2020.8.11.0040. Vistos etc. Cuida-se de pedido de 

informações relativo a carta precatória expedida pela 4ª Vara de Família e 

Sucessões à esta comarca, cujo código de rastreabilidade é 

82220191316579. Entretanto, em se tratando apenas de pedido de 

informações, primeiramente, determino seja certificado pela Secretaria da 

Vara se a missiva foi distribuída à Primeira Vara Cível. Em caso positivo, 

junte a missiva o pedido de informações e, proceda ao cancelamento da 

distribuição do presente expediente. Em caso negativo, remeta-se o 

expediente ao Juízo competente para providências necessárias. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001912-14.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

M. P. B. D. A. (DEPRECANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE FREITAS BOREL (DEPRECADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1001912-14.2020.8.11.0040. Vistos etc. Atendidos os requisitos 

legais e regulamentares e, comprovado o recolhimento das custas, se for 

o caso, CUMPRA-SE a carta precatória, servindo a cópia de mandado. 

Havendo necessidade de manifestação ou providência a cargo da parte 

interessada, providenciem-se as devidas intimações, com a advertência 

de que, não havendo resposta no prazo de 30 (trinta) dias, será a missiva 

devolvida, independentemente de cumprimento (CNGC, art. 393). Anoto 

que caso a parte interessada não seja beneficiária da gratuidade judiciária 

e a providência requerida exija diligência de Oficial de Justiça, deverá 

efetuar o pagamento, devendo, para tanto, acessar o site do Tribunal de 

Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu “Serviços” na barra 

superior, escolher a opção “Guias”, a qual irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deverá 

selecionar o tópico “Emissão de Guia de Diligência”, nos termos do 

Provimento nº 07/2017-CGJ. Alcançada a finalidade, ou decorrido o prazo 

acima referido sem resposta, devolva-se à origem, consignadas as 

homenagens deste Juízo. Às providências. Paula Saide Biagi Messen 

Mussi Casagrande Juíza de Direito
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Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005200-72.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDINALDO DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ELIZANGELA CAVALCANTE DE SOUZA (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1005200-72.2017.8.11.0040. AUTOR(A): 

EDINALDO DA SILVA REU: MARIA ELIZANGELA CAVALCANTE DE 

SOUZA Vistos etc. Inicialmente, OFICIE-SE ao Juízo Deprecado da 

Comarca de Alta Floresta solicitando informações quanto ao cumprimento 

da missiva. No mais, diante dos embaraços quanto a intimação das partes 

para o comparecimento à audiência de instrução aprazada REDESIGNO a 

solenidade para o dia 11 de junho de 2020, às 15h30min. Por oportuno, 

INTIMEM-SE as partes para que manifestem nos autos quanto as certidões 

negativas relativas as intimações das testemunhas arroladas, no prazo de 

15 (quinze) dias. Por fim, atente-se a Secretaria da Vara quanto a 

mudança de endereço do autor noticiada aos autos em id. 29551548. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. Paula Saide 

Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

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)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))

DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA OAB - MT14690-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

JOICE WOLF SCHOLL OAB - MT0008386A (ADVOGADO(A))

JOICE WOLF SCHOLL (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos nº 1001191.62.2020.8.11.0040 Requerentes: Alberto Luiz Francio e 

outros Recuperação Judicial Vistos etc. Cuida-se de pedido de 

Recuperação Judicial requerido por Alberto Luiz Francio, Calebe 

Francesco Francio, Felipe Francio, Florence Francio Tocantins Matos e 

Manejadora, Reflorestadora e Madeireira Feijo Importação e Exportação 

Ltda – ME, todos qualificados nos autos, consoante fatos e fundamentos 

que constam da petição inicial de id. 26641146, acompanhada de 

documentos diversos. Pela decisão de id. 29747422, pág. 1/3, 

determinou-se a realização de procedimento prévio ao exame do pedido 

de Recuperação Judicial apresentado, inclusive para fins de identificação 

do principal estabelecimento dos requerentes. O laudo pericial prévio foi 

apresentado dentro do prazo fixado, consoante se infere do id. 29997811 

e ss. Diante do laudo do procedimento prévio apresentado, a decisão de 

id. 30042304, pág. 1/10, recebeu para processamento o pedido de 

Recuperação Judicial. Ato contínuo, os requerentes peticionam nos autos 

informando que a decisão de recebimento do pedido deixou de 

manifestar-se sobre o pedido de suspensão do arresto promovido pela 

empresa AMAGGI, processo nº 1009699.91.2020.8.11.0040 em tramitação 

perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, Mato Grosso. Diante disso, 

requer seja expedido ofício àquele Juízo comunicando a suspensão do 

processo, assim como seja oficiada a AMAGGI para que proceda a 

devolução integral dos produtos arrestados, eis que essenciais nos 

termos da petição de id. 30026907 e, por fim, sejam oficiados os demais 

armazéns indicados para que suspendam todos os carregamentos que 

tenham por objeto o sequestro, consignando multa diária para o caso de 

descumprimento. (id. 30050530). Pelas razões indicadas na petição de id. 

30056400, determinou-se a intimação da AMAGGI para que se abstenha 

de abrir mão do produto objeto do arresto relativo ao processo nº 

1009699.91.2020.8.11.0040 até que se delibere sobre a sujeição ou não 

do produto arrestado à recuperação judicial. Termo de compromisso 

firmado pela Administradora Judicial, id. 30293885. Manifestação da 

Administradora Judicial quanto a sua remuneração, pelo qual requer a 

fixação do percentual de 2,5% do passivo, correspondente a R$ 

43.070.838,05 (quarenta e três milhões, setenta mil reais, oitocentos e 

trinta e oito reais e cinco centavos), bem como autorização para retirada 

mensal de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais). AMAGGI peticiona nos 

autos questionando vários pontos acerca da existência de grupo 

econômico e, consequentemente formação do litisconsórcio ativo. Também 

aponta a incompetência do Juízo local para processamento do pedido de 

recuperação judicial, eis que o principal estabelecimento de CALEBE está 

localizado no Município de Nova Ubiratã, Mato Grosso. Ao final, requer 

seja indeferido o pedido formulado pelos Recuperandos relativamente ao 

arresto dos grãos; acolhida a arguição de incompetência em razão do 

lugar; reconsiderada a decisão proferida para o fim de indeferir o pedido 

de recuperação judicial formulado; e, expedição de ofício à SEFAZ para 

que esclareça o domicílio fiscal ou inscrição estadual dos requerentes; 

movimentação de mercadorias nos últimos 05 (cinco) anos e identificação 

do profissional contabilista indicado por cada um dos requerentes como 

responsável pelos procedimentos junto à Secretaria da Fazenda, id. 

30497324. Sob o id. 30564411 a Administradora Judicial suscita dúvida 

acerca da suspensão dos prazos procedimentais dos artigos 52, § 1º, 7º, 

§ 1º e 22, inciso I, alínea “a” da LRF diante da declaração de pandemia em 

decorrência do Coronavírus pela Organização Mundial de Saúde. Por fim, 

os recuperandos reiteram o pedido anterior a fim de que seja determinada 

a devolução dos grãos arrestados pela AMAGGI, consoante petição de id. 

30586792 e documentos que a instruem. É o breve relato. Decido. Em 

complementação à decisão que deferiu o processamento da Recuperação 

Judicial em questão, dispenso a manifestação prévia dos interessados 

(recuperandos e Administradora Judicial) e, com fundamento no art. 24, 

“caput”, §§ 1º, 2º e 3º, da Lei nº 11.101/2005, em observância aos 

princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 8º do CPC), FIXO 

os honorários do(a) Administrador(a) Judicial em 2,0% (dois por cento) do 

passivo, correspondente a R$ 43.070.838,05 (quarenta e três milhões, 

setenta mil, oitocentos e trinta e oito reais e cinco centavos)). INTIMEM-SE 

os requerentes, bem como a Administradora Judicial para, no prazo de 10 

(dez) dias, manifestarem-se acerca da forma de pagamento da 

remuneração provisória que não deverá ultrapassar 50% do valor acima 

fixado. Desde já, registro que o valor total da remuneração mensal 

provisória deverá ser abatido do percentual acima fixado, quando do 

encerramento da recuperação judicial; No mais, relativamente 

remuneração devida relativamente ao procedimento prévio realizado, já 

tendo sido apresentado o laudo, em conformidade com o disposto no art. 

2º, parágrafo único da Recomendação nº 57/2019/CNJ, também resta 

dispensada a manifestação prévia dos interessados, de modo que passo 

a deliberar sobre a remuneração devida. Logo, considerando o 

desempenho da Administradora Judicial nomeada que, em diminuto espaço 

de tempo, vistoriou a seda administrativa da empresa requerente, bem 

como visitou as propriedades rurais exploradas, além de efetuar a análise 

dos documentos apresentados, subsumindo-os às exigências legais 

insculpidas nos arts. 47, 48 e 51 da LRF e, considerando ainda a 

capacidade de pagamento dos requerentes ARBITRO a remuneração da 

Exma Sra Dra, Joyce Wolf Scholl em R$ 18.000,00 (dezoito mil reais). 

INTIMEM-SE os requerentes para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar 

pagamento diretamente à nomeada, devendo juntar comprovante de 

deposito/transferência nos autos. Passo, então, a deliberar sobre o pedido 

de suspensão do arresto promovido pela empresa AMAGGI, nos autos do 

processo nº 1009699.91.2020.8.11.0040 em tramitação perante a 3ª Vara 

Cível da Comarca de Cuiabá, Mato Grosso. Veja-se que, postulam os 

requerentes seja expedido ofício àquele Juízo comunicando a suspensão 

do processo, assim como seja oficiada a AMAGGI para que proceda a 

devolução integral dos produtos arrestados, eis que essenciais nos 

termos da petição de id. 30026907. Pretendem ainda sejam oficiados os 

demais armazéns indicados para que suspendam todos os carregamentos 

que tenham por objeto o sequestro, consignando multa diária para o caso 

de descumprimento. (id. 30050530). Pelas razões indicadas na petição de 
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id. 30056400, determinou-se a intimação da AMAGGI para que se 

abstenha de abrir mão do produto objeto do arresto relativo ao processo 

nº 1009699.91.2020.8.11.0040 até que se delibere sobre a sujeição ou 

não do produto arrestado à recuperação judicial. De outro norte, a 

AMAGGI, devidamente intimada, manifestou-se nos termos da petição de 

id. 30497324. Diante da divergência ora instalada entre as recuperandas e 

a empresa AMAGGI, é de suma importância registrar que o deferimento do 

processamento de uma recuperação judicial não importa em anistia das 

dívidas daqueles em favor dos quais foi deferido o processamento do 

pedido recuperacional, de modo que a questão deve ser enfrentando com 

a cautela necessária. Dos documentos apresentados pelos interessados, 

vislumbra-se que a empresa Amaggi Exportação e Importação Ltda, 

ingressou com o pedido de tutela de urgência cautelar requerida em 

caráter antecedente em desfavor de Calebe Francesco Francio registrado 

sob nº 1009699-91.2020.8.11.0041, da 3ª Vara Cível da Comarca de 

Cuiabá, Estado de Mato Grosso, alegando ser credora do requerido na 

obrigação de entrega de grãos de soja, objeto de 02 (duas) Cédulas de 

Produto Rurais. Disse nos autos daquele pedido que, para cumprimento da 

obrigação de entrega foram constituídos penhores agrícolas de primeiro 

grau de preferência e sem concorrência com terceiros, totalizando a 

quantidade de 9.843.438,10 g (nove milhões, oitocentos e quarenta e três 

mil, quatrocentos e trinta e oito, dez quilogramas), sendo que mesmo o 

requerido tendo efetuado a colheita, desviou o produto das áreas de 

penhor preferencial da credora para terceiros. Salientou também que, 

vencido o prazo para entrega dos grãos em cada um dos títulos 

executivos na data de 01/02/2020, o Requerido não cumpriu com o 

pactuado e não realizou a entrega do produto. Em decorrência do pedido 

formulado, em 05/03/2020 o Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá 

concedeu a tutela de urgência requerida determinando o arresto de 

164.057,30 (cento e sessenta e quatro mil e cinquenta e sete, vírgula dez 

quilogramas) sacas de soja de 60kg (sessenta quilogramas) em grãos a 

granel, da safra 2019/2020, entregues pelo réu Calebe Francesco Francio 

ou por seus familiares nos locais indicados. Ao que consta dos autos, o 

arresto foi devidamente cumprido. De outro lado, o processamento do 

pedido de recuperação judicial foi deferido posteriormente, consoante 

decisão de id. 30042304 , oportunidade em que foi determinada 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. Embora não incida no caso em tela o 

disposto no § 3º do art. 49 da Lei nº 11.101/2005, já que a garantia real, 

da espécie penhor não se confunde com o instituto da alienação fiduciária, 

sabe-se que o artigo 49 da Lei 11.101/2005 estabelece, na parte final do § 

3º que no stay period é vedada a venda ou a retirada do estabelecimento 

do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial, 

ainda que se trate de créditos não submetidos à recuperação judicial. 

Todavia, na hipótese dos autos não restou demonstrado de forma 

satisfatória que os grãos arrestados são essenciais à continuidade das 

atividades das recuperandas (art. 6º da LRF). Além disso, inexiste 

disposição legal que autorize a imediata liberação em favor das 

recuperandas de qualquer bem que tenha sido objeto de constrição, 

sobretudo quando os arrestos ocorreram previamente ao deferimento do 

pedido de recuperação judicial, como no caso em exame. Nessa esteira, 

determino a intimação da credora AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO 

LTDA para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o depósito judicial do 

valor correspondente ao produto arrestado nestes autos de recuperação 

judicial, devendo ainda a presente medida ser comunicada nos autos do 

processo nº 1009699-91.2020.8.11.0041 em trâmite perante a 3ª Vara 

Cível da Comarca de Cuiabá. Deixo de determinar a expedição de ofício 

aos demais armazéns indicados pelas recuperandas, uma vez que 

tratam-se de casuísticas que ensejam o exame da essencialidade do bem 

à atividade das recuperadas. No que tange a suscitação da incompetência 

deste Juízo para processamento do pedido de recuperação judicial, de 

modo a evitar o tumulto processual, DETERMINO à Secretaria da Vara que 

providencie a sua distribuição incidental, de modo associado a estes 

autos, solicitando, se necessário, que a distribuição do incidente seja 

realizada pela suscitante (AMAGGI). Distribuída a Exceção de 

Incompetência na forma determinada, sem prejuízo da intimação das 

recuperadas, bem como da Administradora Judicial para manifestação no 

prazo legal, DETERMINO seja oficiada à SEFAZ para, no prazo de 05 

(cinco) dias, prestar informações acerca do domicílio fiscal ou inscrição 

estadual dos requerentes/recuperandas, bem como sobre a 

movimentação de mercadorias nos últimos 05 (cinco) anos, conforme 

requerido na petição de id. 30497324. Para encerrar, relativamente ao 

pedido formulado sob o id. 30564411 pela Administradora Judicial, embora 

Lei nº 11.101/2005 contenha previsão de prazos processuais e não 

processuais, diante da suspensão dos primeiros (processuais) pelo E. 

Tribunal de Justiça deste Estado em decorrência da declaração de 

pandemia pela OMS (COVID-19), o que afeta diretamente os prazos não 

processuais, SUSPENDO todos os prazos procedimentais relativos a 

presente recuperação judicial, inclusive para habilitação de crédito (prazo 

administrativo), o que deve perdurar até a data prevista para suspensão 

dos atos processuais, conforme portarias já expedida pelo TJMT 

(Portarias Conjuntas 247/2020 e 249/2020). Intimem-se. Cumpra-se. 

Sorriso/MT, 23 de Março de 2020. Paula Saide Biagi Messen Mussi 

Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1001022-75.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO ROBERTO BRATZ (EMBARGANTE)

LAURA VIVIANE DANTAS BALCEIRO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEMILCON DE ALMEIDA GILARDE OAB - MT7440-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERLIRA AGRONEGOCIOS LTDA - EPP (EMBARGADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1001022-75.2020.8.11.0040. Vistos etc. Cuida-se de embargos à 

execução promovidos por CLÁUDIO ROBERTO BRATZ e LAURA VIVIANE 

DANTAS BALCEIRO em desfavor de COPERLIRA AGRONEGÓCIOS LTDA, 

todos qualificados nos autos, pelos fatos e fundamentos expostos na 

exordial, a qual veio acompanhada dos documentos de id. 29458418, 

pugnando, em sede de tutela antecipada em caráter antecedente, que a 

embargada seja compelido a apresentar, no prazo de 15 (quinze) dias, 

cópia dos contratos que deram lastros para a emissão da CPR 01 

TR-11.514/2018 e seu aditivo, bem como todas as notas de produtos 

encaminhados em razão dos contratos de compra e venda do ‘pacote 

agrícola’ relativo a safra 2018/2019 e documentos referentes a parceria 

agrícola. Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO 

E DECIDO. Pois bem, para concessão de tutela de urgência é necessário o 

preenchimento dos requisitos, quais sejam: periculum in mora e fumus boni 

iuris, consoante disposto no artigo 300, do CPC, in verbis: Art. 300. A 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

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

resultado útil do processo. § 1º Para a concessão da tutela de urgência, o 

juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para 

ressacir os danos que a outra parte pode vir a sofrer; caução pode ser 

dispensada se a parte econômicamente hipossuficiente não puder 

oferecê-la. § 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou 

após justificação prévia. § 3º A tutela de urgência, de natureza 

antecipada, não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão. Como se vê, é imprescindível a demonstração dos 

requisitos da plausibilidade das alegações ou probabilidade do direito, além 

da demonstração do perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil 

do processo. Sem delongas, no tocante ao pedido de tutela de urgência 

para que os requeridos sejam compelidos a apresentar os documentos 

indicados na exordial relativos à CPR emitida em nome destes, entendo 

que merece acolhimento, diante da evidente a existência de relação 

comercial entre as partes. Aliado a isso, a apresentação de aludidos 

documentos não acarretará nenhum prejuízo a embargada, visto que se 

tratam de documentos comuns às partes. Pelo exposto, DEFIRO a 

concessão da tutela de urgência para DETERMINAR a embargada que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresente os documentos discriminados nos 

item ‘c’ da exordial, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais). No 

mais, RECEBO os embargos à execução apresentados na forma colocada 

em Juízo, porém, sem efeito suspensivo, uma vez que ausentes estão os 

requisitos do art. 919, § 1º do CPC. CITE-SE a parte embargada/exequente 

(art. 920, I, do CPC). Deixo de designar sessão de mediação tendo em 

vista a adoção ao regime obrigatório de teletrabalho instituído através da 

Portaria Conjunta n. 249 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

devendo a Secretaria da Vara, assim que possível, designar data para 
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realização da audiência. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000349-24.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALMIR SCHNEIDER (EXECUTADO)

NOLAR JOAO PINTO (EXECUTADO)

PAULO MARCOS SCHNEIDER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1000349-24.2016.8.11.0040. EXEQUENTE: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT EXECUTADO: VALMIR SCHNEIDER, 

NOLAR JOAO PINTO, PAULO MARCOS SCHNEIDER Vistos etc. Através do 

petitório de id. 29261794 o exequente requereu a busca de valores pelo 

sistema BACENJUD. Pois bem, tendo em vista a gravidade do cenário atual 

em decorrência da pandemia que assola este país e, diante da ausência 

de informações quanto as condições financeiras dos executados, 

postergo a realização do bloqueio para após o retorno do regular 

expediente forense, a fim de evitar eventual desfalque financeiro neste 

momento crítico. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi 

Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006747-16.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CYNTHIA FURTADO FIGUEIRA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS DE ALMEIDA SILVA 21595641840 (REU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1006747-16.2018.8.11.0040. Vistos etc. Cuida-se de ação de 

ação de rescisão contratual de empreita c.c. devolução do valor pago na 

obra e indenização por danos morais proposta por CYNTHIA FURTADO 

FIGUEIRA SANTOS em desfavor de MARCOS DE ALMEIDA SILVA, 

qualificados no presente feito, pelos fatos e fundamentos expostos na 

exordial. Determinou-se a emenda da exordial a fim de que a autora 

atribuísse valor à causa, bem como indicasse o valor pretendido a título de 

danos morais, id. 28784870. Em cumprimento a determinação acima, a 

parte autora manifestou em id. 29651503 limitou a afirmar que a definição 

do quantum cabe ao julgador, que decidirá equitativamente, uma vez que 

inexistem parâmetros para tanto, sendo que qualquer tentativa do ofendido 

apontar o valor correto é mera aventura. Vieram-me os autos conclusos. É 

O BREVE RELATO. FUNDAMENTO E DECIDO. Pois bem. Sobre o assunto, o 

Código de Processo Civil dispõe o seguinte, in verbis: Art. 291. A toda 

causa será atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico 

imediatamente aferível. Art. 292. O valor da causa constará da petição 

inicial ou da reconvenção e será: (...); V - na ação indenizatória, inclusive 

a fundada em dano moral, o valor pretendido; (...). Art. 319. A petição 

inicial indicará: (...); V - o valor da causa; (...). Art. 321. O juiz, ao verificar 

que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou 

que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o 

julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) 

dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser 

corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a 

diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 485. O juiz não resolverá o 

mérito quando: I - indeferir a petição inicial; (...). Consoante exposto acima, 

determinado a parte autora a emenda da inicial, manifestou asseverando a 

impossibilidade de apontamento do valor pretendido a título de danos 

morais, ao passo que deixou de atender a determinação para indicação do 

valor da causa. Como se observa pelos dispositivos acima, a petição 

inicial indicará, dentre outros, o valor da causa (inciso V), sendo esse, na 

ação indenizatória, o valor pretendido (artigo 292, inciso V). Entretanto, na 

hipótese em tela, a demandante não informou o valor almejado a título de 

danos morais, tendo formulado pedido genérico, o que é vedado pela lei 

processual (artigo 324). Portanto, diante do não atendimento da parte 

autora a extinção em relação ao pedido de indenização por dano moral é 

medida que se impõe. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. EMENDA A INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO DA 

DETERMINAÇÃO DO JUÍZO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. ART. 321, 

PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/15. SENTENÇA MANTIDA. Sentença de 

indeferimento da petição inicial e consequente extinção do feito, sem 

resolução de mérito, que merece ser mantida, porquanto a parte autora 

não cumpriu com a determinação de emenda a inicial requerida pelo juízo a 

quo. Inteligência do artigo 321, parágrafo único, do CPC/15. RECURSO 

DESPROVIDO. (Apelação Cível, Nº 70082400490, Sexta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marlene Marlei de Souza, Julgado em: 

24-10-2019) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DANO MORAL. VALOR DA 

CAUSA. ART. 292, V, DO CPC. EMENDA DA INICIAL. DETERMINAÇÃO NÃO 

ATENDIDA. ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. Hipótese em que, 

mesmo após oportunizada a emenda da inicial, a agravante não indicou o 

valor pretendido a título de dano moral, na forma do art. 292, V, do CPC, 

impondo-se a manutenção do indeferimento da inicial em relação à 

pretensão, consoante determina o art. 321, parágrafo único, da Lei 

Processual. Precedentes. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 

(Agravo de Instrumento n. 70082105255. Décima Segunda Câmara Cível. 

Tribunal de Justiça do RS. Relatora: Des. Cláudia Maria Hardt). Pelo 

exposto, INDEFIRO a exordial em relação ao pedido de indenização de 

danos morais, com fundamento no artigo 330, inciso IV c/com o artigo 319, 

inciso V, ambos do Código de Processo Civil. Relativamente ao valor 

atribuído à causa, diante do não atendimento da determinação de emenda, 

corrijo de ofício, a fim de que passe a constar como sendo aquele indicado 

no item ‘b’ da exordial, qual seja, R$ 92.671,99 (noventa e dois mil, 

seiscentos e setenta e um reais e noventa e nove centavos). No mais, 

RECEBO a inicial (rescisão contratual de empreita c.c. devolução de valor 

pago na obra). DESIGNO audiência de mediação para o dia 06 de Julho de 

2020, às 08h00min, a qual será realizada pelo CEJUSC local, nos moldes 

do regramento expresso da Resolução 125/2009/CNJ e Ordem de Serviço 

de regência do NÚCLEO do e. TJMT (Resolução 12/2011/TP/TJMT), 

inclusive na modalidade virtual, se crível, devendo a parte requerida ser 

citada com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, restando 

consignado que as partes devem estar acompanhadas por seus 

respectivos advogados ou defensores públicos. CITE-SE a parte requerida 

para, querendo, contestar a ação no prazo legal, ciente que, não 

apresentada contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos articulados pela requerente, nos termos dos artigos 332 e 335 do 

Código de Processo Civil. Deixo consignado que, o não comparecimento 

injustificado da parte autora ou requerida à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório a dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado, ut § 8.º do art. 

334 do NCPC. Havendo autocomposição entre as partes após manejo das 

técnicas afetas a tal fase de mediação, os autos retornarão a este juízo 

natural para homologação, não havendo tal solução consensual do conflito 

de interesse, por força do art. 335 do NCPC, poderá o réu oferecer 

contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial 

observará o contido nos incisos I, II, III e § § 1.º e 2.º do art. 335. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001672-25.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

M 2 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORDANIA BARCELO DA SILVA OAB - MT0019722A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IZALMIR ALVES LIMA 96622415153 (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1001672-25.2020.8.11.0040. Vistos etc. Analisando os autos, 

observo que as partes se compuseram amigavelmente (id. 30557479), 

contudo, não foi encartado aos autos os atos constitutivos da empresa 

executada Izaumir Alves Lima, de modo que não se pode aferir que a 
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pessoa que subscreveu a avença possui poderes de representação, bem 

como faltante a parte final onde consta o reconhecimento de firma da 

assinatura da parte devedora. Assim, previamente a homologação da 

avença, DETERMINO a intimação das partes para que, no prazo de dez 

(10) dias, sanem a irregularidade acima apontada, sob pena de não ser 

homologado o acordo firmado. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen 

Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1008875-72.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELOIR GUERRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO OAB - MT0009981A-B 

(ADVOGADO(A))

CARLA ALEXANDRA GUERRA BAIZAN FERNANDES OAB - MT15477/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO ANTONIO ZANATTA (REU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1008875-72.2019.8.11.0040. Vistos etc. Cuida-se de ação de 

consignação em pagamento proposta por ELOIR GUERRA e JAIME 

TEIXEIRA DE SOUZA em desfavor de PAULO ANTONIO ZANATTA, todos 

qualificados nos autos, aduzindo, em síntese, que por força do contrato 

de locação comercial 001/2019, contrataram com o demandado a locação 

do imóvel comercial situado nesta cidade, pelo prazo de 01 (um) ano, 

sendo convencionado que o valor do aluguel nos seis primeiros meses 

seria de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) e os subsequentes de R$ 

1.500,00 (um mil e quinhentos reais), com vencimento todo dia primeiro de 

cada mês. Continua narrando, que foram contratados verbalmente pelo 

requerido para prestarem serviços de mão-de-obra e marcenaria na 

residência e escritório do pai do demandado, bem como a construção de 

um quiosque e um pergolado em madeira na residência do Sr. Augusto, o 

que foi integralmente concluído e entregue, sendo que o preço ajustado 

para realização dos serviços foi de R$ 12.000,00 (doze mil reais), 

montante que seria abatido dos alugueis devidos pelos requerentes. 

Entretanto, afirmam que se surpreenderam com a recusa do locador em 

receber os alugueis, o qual afirma ser credor da quantia de R$ 9.000,00 

(nove mil reais). Assim, afirmando ser possível a compensação de 

valores, pretende a consignação do montante relativo a multa (R$ 

1.500,00), visando a não rescisão do contrato em decorrência do 

desacordo havido entre as partes. Com a inicial vieram os documentos ao 

id. 27644237 e seguintes. Vieram-me os autos conclusos. É O BREVE 

RELATO. FUNDAMENTO E DECIDO. De pronto, ressalto que o autor propôs 

ação de consignação em pagamento, logo, será regida pelo artigo 539 e 

seguintes do CPC, e sob a luz destes, passo a análise dos pedidos 

insertos na exordial. Pois bem. Examinando a fundo a exordial, ressai dos 

autos que o autor pretende valer-se do instrumento da consignação em 

pagamento para compensar alguns valores decorrentes da suposta 

prestação de serviços contratada verbalmente pelo requerido. Contudo, o 

pleito não merece prosperar, haja vista que na ação de consignação em 

pagamento incabível discutir valores a serem compensados, eis que 

depende de ampla dilação probatória, o que é incompatível com o rito 

processual da consignação em pagamento. Portanto, considerando a 

necessidade de produção de provas para análise do direito das partes, 

imperioso o reconhecimento da inadequação da via eleita. Assim, 

DETERMINO a intimação da parte autora para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, proceda a emenda da exordial, adequando-a ao rito pertinente, sob 

pena de extinção do feito. Oportunamente, façam-me os autos 

CONCLUSOS para as deliberações pertinentes. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen 

Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001806-23.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ENIO FELDKIRCHER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES OAB - MT0007679A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAELA BARCE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1001806-23.2018.8.11.0040. EXEQUENTE: 

ENIO FELDKIRCHER EXECUTADO: RAFAELA BARCE Vistos etc. Através 

do petitório de id. 29567036, o exequente requereu, sucessivamente, a 

busca de valores pelo sistema BACENJUD e penhora de veículos via 

RENAJUD. No tocante ao pedido de penhora online pelo sistema 

BACENJUD, tendo em vista a gravidade do cenário atual em decorrência 

da pandemia que assola este país e, diante da ausência de informações 

quantos as condições financeiras da executada, postergo a realização do 

bloqueio para momento posterior ao retorno de regular expediente 

forense, a fim de evitar eventual desfalque financeiro neste momento 

crítico. Lado outro, desde já, DEFIRO o pleito de penhora através do 

Sistema RENAJUD, determinando à Secretaria da Vara que proceda 

conforme Ordem de Serviço nº 01/2016. Após, INTIME-SE a exequente 

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

entender de direito. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. 

Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005807-51.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO ELIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MOGLY ADAS COSTA OAB - MT0018094A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SORRISO LOTEAMENTO URBANO LTDA (REU)

SANTOS & BORTOLOTTI LTDA - ME (REU)

R. P. DOS SANTOS IMOVEIS EIRELI - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSANE PADILHA DOS SANTOS OAB - MT13372-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1005807-51.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

PAULO ROBERTO ELIAS REU: SANTOS & BORTOLOTTI LTDA - ME, R. P. 

DOS SANTOS IMOVEIS EIRELI - ME, SORRISO LOTEAMENTO URBANO 

LTDA Vistos etc. Cuida-se de embargos de declaração apresentado por 

PAULO ROBERTO ELIAS em face da sentença de id. 27096981, 

asseverando que a mesma é omissa, uma vez que não fixou a data a ser 

considerada para a rescisão contratual, bem como não se atentou ao 

acórdão do recurso de Agravo de Instrumento de nº 

1003612-82.2019.8.11.0000 que reformou a decisão de piso, 

reconhecendo a adimplência do requerente. Além disso, sustenta que 

subsequentemente houve a omissão deste Juízo quanto ao pedido de 

condenação da parte ré em danos morais em razão da negativação de 

seu nome indevidamente. Instadas a manifestarem, as requeridas 

deixaram transcorrer o prazo in albis, id. 29494048. Vieram-me os autos 

conclusos. É O BREVE RELATO. DECIDO. Pois bem. Sobre o instituto em 

pauta, o Código de Processo Civil estabelece que: Art. 1.022. Cabem 

embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I – 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de 

ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III – corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se 

omissa a decisão que: I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em 

julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de 

competência aplicável ao caso sob julgamento; II – incorra em qualquer 

das condutas descritas no art. 489, § 1º. Sem delongas, incialmente, 

razão assiste ao requerente/embargante no que tange a omissão quando 

da rescisão contratual que deixou de indicar a data a ser considerada, 

haja vista que de fato não houve pronunciamento judicial acerca de tal 

questão, razão pela qual passo a análise. Examinando detidamente os 

autos, especialmente a troca de e-mail pelas partes colacionada em id. 

15729705 - Pág. 4 observa-se que o autor manifestou seu interesse na 

resilição do contrato com a parte ré em 14/05/2018, de modo que devem 

ser considerados rescindidos desde referida data. Prosseguindo, a 

despeito do posterior reconhecimento da adimplência do requerente no 

acórdão emanado nos autos do recurso de agravo de instrumento n. 
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1003612-82.2019.8.11.0000, o qual foi exarado em 22/05/2019, não se 

pode olvidar que até aquela data não havia decisão judicial que 

suspendesse a exigibilidade das parcelas relativas aos contratos objetos 

dos autos, de modo que até decisão em contrário encontravam-se 

plenamente exigíveis as parcelas pelas rés. Sendo assim, embora a 

posteriori tenha sido reconhecida a inexigibilidade das parcelas vencidas a 

partir de maio de 2018, fato é que no momento da inclusão do nome do 

autor junto ao cadastro de restrição ao crédito, que ocorreu no dia 

11/12/2018, a requerida estava em pleno exercício regular de seu direito. 

Portanto, não incidiu em ato ilícito, consoante prevê o art. 188, I do CC, de 

modo que não há que se falar em condenação por danos morais, 

conforme já explanado na sentença de id. 27096981. Assim, em 

consonância com o acima exposto, RECEBO os embargos de declaração 

apresentados e ACOLHO PARCIALMENTE para que passe a constar no 

dispositivo da sentença constante no id. 27096981 o seguinte: “Isto posto, 

ACOLHO os pedidos formulados na petição inicial para: 1) DECLARAR 

rescindidos os contratos de compra e venda em voga a partir de 

14/05/2018, 2) CONDENAR as rés a restituir o autor as prestações 

efetivamente pagas, com correção monetária a contar da data do 

desembolso de cada uma delas e com juros de mora de 1% ao mês a 

partir do trânsito em julgado da sentença, deduzindo-se o percentual de 

10% (dez por cento) do valor das parcelas pagas devidamente atualizado 

na forma acima..”, MANTENDO-SE, no mais, o decisum em seus exatos 

termos. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências.

Sentença Classe: CNJ-42 NOTIFICAÇÃO

Processo Número: 1000722-16.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AGROPECUARIA VO ANGELO LTDA. (REQUERENTE)

PARTICIPACOES VO ANGELO LTDA (REQUERENTE)

ROSIMERI DALMOLIN SALTON (REQUERENTE)

ELBIO DALMOLIN (REQUERENTE)

EDERSON DAL MOLIN (REQUERENTE)

DIRLENE MARIA DALMOLIN (REQUERENTE)

DIONEIDE DALMOLIN CANDIOTTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS PINTO DUARTE OAB - MT15990/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELTON DAL MOLIN (REQUERIDO)

EVERTON DAL MOLIN (REQUERIDO)

EDSON DAL MOLIN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1000722-16.2020.8.11.0040. Sentença com Resolução de Mérito 

Vistos etc. Cuida-se de notificação judicial proposta por DIONEIDE 

DALMOLIN CANDIOTTO, DIRLENE MARIA DALMOLIN, EDERSON DAL 

MOLIN, ELBIO DALMOLIN, ELCIO DAL MOLIN, ROSIMERI DALMOLIN 

SANTON, PARTICIPAÇÕES VÔ ANGELO LTDA e AGROPECUÁRIA VÔ 

ANGELO LTDA, em face de PEREIRA & PARRA PEREIRA LTDA, todos 

devidamente qualificados nos autos, pelos fatos e fundamentos expostos 

na exordial. Com a inicial de id. 29005711 vieram os documentos anexados 

em id. 29005713 e ss. Determinação de emenda, id. 29104574. Em 

cumprimento a determinação acima, os requerentes manifestaram-se em 

id. 29337322, oportunidade que encartaram os documentos de id. 

29337333 e ss. Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. DECIDO. 

Pois bem. Prefacialmente, cumpre consignar que consiste a notificação na 

cientificação que se faz a outrem, conclamando-o a fazer ou deixar de 

fazer alguma coisa. Nesta medida, pela notificação, o que se faz é a 

comprovação solene de uma declaração de vontade, para atingir-se um 

fim de direito material, nunca se consubstanciando em comando ou numa 

ordem do juiz. Assim, DEFIRO a notificação na forma requerida e posta em 

juízo. Oportuno destacar que não serão conhecidas eventual contestação 

ou documentos apresentados pelos notificados posto que incabíveis neste 

procedimento de interpelação. Efetivada a notificação e decorrido o prazo 

de 48 (quarenta e oito) horas, ARQUIVEM-SE os autos. Por conseguinte, 

JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. DEIXO de determinar a 

entrega dos autos, na forma do art. 729 do CPC por se tratar de processo 

eletrônico. CUSTAS já recolhidas. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

indevidos. P.R.I.C. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi 

Casagrande Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000892-56.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI BARBOSA DOS SANTOS (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:

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

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1000892-56.2018.8.11.0040. Vistos etc. Cuida-se de embargos 

de declaração apresentado por PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS 

GERAIS em relação à sentença de id. 18221281, asseverando que a 

mesma é omissa, uma vez que não resguardou a cota parte devida aos 

genitores da vítima (id. 18458397). A embargada manifestou-se id. 

20792117, pugnando pelo não acolhimento dos embargos. É O BREVE 

RELATO. DECIDO. Pois bem. Sobre o instituto em pauta, o Código de 

Processo Civil estabelece que: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração 

contra qualquer decisão judicial para: I – esclarecer obscuridade ou 

eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual 

devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro 

material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I – deixe de 

se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou 

em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob 

julgamento; II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 

1º. Mercê dos argumentos lançados pela embargante, é cristalino que os 

embargos manejados tratam de inconformismo da parte, eis que a questão 

foi devidamente enfrentada por este Juízo, conforme tópico I.IV. Segundo 

o entendimento jurisprudencial majoritário, a decisão proferida a partir da 

análise dos embargos de declaração somente pode modificar o conteúdo 

de um julgado, quando isso for consequência da correção do ato, o que, 

não é o caso dos autos, já que, ao contrário do que afirma a embargante, 

não se vislumbra na decisão embargada os vícios apontados. No ponto, 

relativamente à suposta omissão, convém destacar que constou 

expressamente no dispositivo o seguinte: ‘...devendo o valor das apólices 

ser corrigido monetariamente pelo INPC desde a data da celebração dos 

contratos...’. É sabido que, não se pode admitir os presentes embargos 

com objetivos infringentes, pois, a alteração da decisão proferida somente 

poderia ocorrer como reflexo da sua correção por um dos vícios previstos 

no dispositivo legal supracitado. Lecionando sobre o tema, o mestre 

Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda disse “o que se pede é que se 

declare o que foi decidido, porque o meio empregado para exprimi-lo é 

deficiente ou impróprio. Não se pede que se redecida; pede-se que 

reexprima”. (Comentários ao Código de Processo Civil, volume VII. Rio de 

Janeiro: Forense, 1999. p. 399/400). Aliás, nesse sentido tem-se o 

julgamento abaixo de lavra do Superior Tribunal de Justiça: “os embargos 

de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra 

o julgado e requerer sua alteração. Por isso, “não se admite embargos de 

declaração com efeito modificativos quando ausente qualquer dos 

requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil” (STJ- Corte Especial, 

ED no Resp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, 

v.u., DJU 23.5.05, p. 119). Nessa esteira, não havendo vício a ser sanado 

em relação à sentença proferida, de modo que se mostra evidentemente 

protelatório os embargos manejados, além do seu não acolhido, urge 

aplicar em desfavor da parte embargante a multa legalmente prevista para 

a hipótese. Aliás, nesse sentido já se pronunciou o E. TJ/MT., senão 

vejamos: “EMBARGOS DECLARATÓRIOS – EFEITOS MODIFICATIVOS – 

REEXAME DE QUESTÃO JÁ DELIBERADA PARA EMPLACAR TESE DA 

PARTE EMBARGANTE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, 

CONTRADIÇÃO OU ERRO – PROPÓSITO PROTELATÓRIO – APLICAÇÃO 

DE MULTA – ART. 538, PAR. ÚN., CPC – RECURSO REJEITADO. 1. Não 

havendo qualquer omissão, obscuridade ou contradição na decisão 

recorrida, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, até porque 

não se prestam ao reexame da causa. 2. Prevê o CPC, sanção à 

desvirtuada utilização dessa espécie recurso, estipulada em seu art. 538, 

parágrafo único, onde a parte simplesmente pretende a rediscussão da 

matéria e valer-se do efeito interruptivo.” (ED 7148/2016, DES. SEBASTIÃO 
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DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/03/2016, 

Publicado no DJE 15/03/2016) Pelo exposto, RECEBO, todavia, DEIXO DE 

ACOLHER os embargos de declaração apresentados e, sendo este 

flagrantemente protelatório, CONDENO a embargante ao pagamento da 

multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos 

do art. 1026, § 2º do CPC. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às 

providências.

2ª Vara

Intimação

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

Processo Número: 1000555-33.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

D. D. J. O. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANE VIEIRA DE JESUS OAB - 029.612.382-00 (REPRESENTANTE)

HIGOR HENRIQUE DE ALBUQUERQUE SILVA OAB - MT23412-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B. D. R. D. O. (REU)

 

Impulsiono os autos, intimando a parte autora, para manifestar-se acerca 

da Certidão negativa do Oficial de Justiça, requerendo o que de direito, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007770-60.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO PINHEIRO FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ESLEN PARRON MENDES OAB - MT0017909A (ADVOGADO(A))

VALDENIR BERTOLDO OAB - MT0017944A (ADVOGADO(A))

EDUARDO CANDIDO DA SILVA OAB - MT25980/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONO OS AUTOS, INTIMANDO A PARTE AUTORA, POR SEU 

PROCURADOR, VIA DJE, PARA, QUERENDO, IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO, NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001576-10.2020.8.11.0040

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:

ALISSON LOURENCO PEREIRA (REU)

 

IMPULSIONO OS AUTOS, INTIMANDO A PARTE AUTORA, PARA 

RECOLHER A DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA, COMPROVANDO O 

PAGAMENTO NOS AUTOS, A FIM DE QUE SEJA EXPEDIDO MANDADO 

NOS TERMOS DA DECISÃO JUDICIAL.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001707-82.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON PAVAN CORNETTA SERTAOZINHO - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUSSEIN KASSEM ABOU HAIKAL OAB - SP279987 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DESTILARIA BURITI LTDA (EXECUTADO)

 

IMPULSIONO OS AUTOS, INTIMANDO A PARTE AUTORA, POR SEU 

PROCURADOR, VIA DJE, PARA QUE RECOLHA A DILIGÊNCIA DO OFICIAL 

DE JUSTIÇA, POR MEIO DA GUIA RETIRADA NO SITE DO TJMT, 

COMPROVANDO O PAGAMENTO NOS AUTOS, A FIM DE QUE SEJA 

EXPEDIDO MANDADO DE CITAÇÃO NOS TERMOS DA DECISÃO JUDICIAL.

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000560-60.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIDES BERTOTI PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON LUIS WERNER OAB - MT6298/A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MEIRE SACCHI GARCIA (REU)

EDSON GARCIA (REU)

Outros Interessados:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

FAZENDA NACIONAL - MINISTERIO DA FAZENDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

Código: 1000560-60.2016.8.11.0040 Vistos etc., Trata-se de AÇÃO DE 

USUCAPIÃO proposta por ALCIDES BERTOTTI PEREIRA, em desfavor 

EDSON GARCIA e MEIRE SACCHI GARCIA, todos qualificados nos autos, 

alegando que é legítimo possuído do imóvel denominado “Fazenda Rio 

Verde”, localizado no Município de Ipiranga do Norte/MT, desde o ano de 

2001, posse está adquirida do seu antecessor que a possuída desde o 

ano de 1996, e que somadas, possui a posse do referido imóvel mais de 

20 anos. Afirma que a área total é de 1.518,5224 (Hum mil, quinhentos e 

dezoito hectares cinquenta e dois e vinte e quatro ares), sendo que 

possui aproximadamente 300 (trezentos) hectares para o plantio de soja, 

arroz e milho, e o restante em reserva legal; e que, durante período, vem 

usando o bem para sua subsistência, onde desenvolve atividade pecuária: 

cria animais e produz grãos. Narra que sua posse é mansa, pacífica e 

ininterrupta, sem contestação/oposição de terceiros, zelando pelo imóvel, 

bem como efetuou o pagamento dos impostos (ITR/CCIR), energia, 

despesas de georreferenciamento para a regularização da área. Além do 

mais, assevera que é possuidor de boa-fé, pois possui contrato de 

compra e venda da área onde consta que o antigo proprietário exercia da 

posse na área desde 1996. Antes de receber a inicial, determinou a 

intimação do autor para regularizar o valor da causa e complementar as 

custas, uma vez que o valor dado a causa de R$ 100.000,00 (cem mil 

reais) não correspondia ao valor da avaliação da área ou do bem objeto 

do pedido, conforme dispõe o artigo 292, IV, do CPC (id 1668696). Em 

manifestação de id 1940813, a parte autora emendou a inicial, atribuindo a 

causa o valor de R$ 1.000.000,00, bem como complementou as custas 

judiciais remanescente. No id 8809409, a inicial foi recebida, determinando 

a citação dos requeridos; dos confinantes do imóvel; intimação das 

Fazendas Públicas: União, Estado e Município, bem como determinou a 

remessa dos autos ao Ministério Público. Instado, o Ministério Público 

pugnou pelo prosseguimento do feito independente de sua manifestação, 

sustentando que não há interesse coletivo (id 9959147). Os requeridos 

foram devidamente citados, conforme carta de citação, com aviso de 

recebimento, juntada nos ids 10668008 e 10668020. Contestação dos 

requeridos (id 10703103), alegando que o autor não tem animus domini, 

pois este só possui uma mera detenção do imóvel, ou seja, residia no 

imóvel como caseiro. Alega que entre as partes havia um contrato verbal 

de parceria agrícola e, por tal razão, mais uma vez afasta o animus domini 

do autor. Sustenta ainda que o autor não possui o requisito temporal para 

usucapir o imóvel, uma vez que o referido contrato foi firmado em data 

inferior ao prazo estabelecido em lei (art. 1.238/CC -15 anos). Além disso, 

afirma que em alegação do autor de que paga os impostos do imóvel é 

inverídica, uma vez que a quantia para o pagamento dos impostos era 

repassada ao autor diretamente pelos réus, pois como este residia no 

local, recebia as guias para pagamento. Narra que ainda que foram 

notificados pelo IBAMA dado ciência de que contra eles há em tramite um 

procedimento de desapropriação do imóvel, razão pela qual afirma que 

são os legítimos proprietários do imóvel. Nos pedidos, pugnou pela 

improcedência da demanda, bem como requereu prazo para juntar a 

procurção. Impugnação (id 11693270). Manifestação do autor (id 

14978964). A Fazenda Pública Estadual apresentou contestação (id 

18920373), pugnando: 1) Com base no Provimento nº 09/2017, da 

Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso-CGJ, e 

Resolução nº 01/2018-INTERMAT, que este Douto Juízo requisite ao 

INTERMAT, certidão para fins de usucapião, após intimação do autor para 

a juntada da documentação prevista no inciso I, alíneas “f”, “G”, “H”, I” do 
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art. 2º, da Resolução noticiada; 2) que o autor seja intimado para promover 

a juntada do termo de declaração de faixa de domínio, em relação ao 

traçado da MT-222, a ser fornecido pela Secretaria de Estado de 

Infraestrutura e Logística-SINFRA; 3) a intimação do autor para que 

promova a regularização dos débitos fiscais junto à Procuradoria-Geral do 

Estado, sob pena de ser indicado à penhora o direito constante da 

presente ação, nas execuções fiscais a serem ajuizadas, objeto das 

certidões de dívida ativa nº 20176804, 2018205040, 2018217207, 

20191308531 e 20191357564; 4) pela improcedência da ação, na hipótese 

de ser detectada incidência da área a ser usucapida, em perímetro de 

terras devolutas ou faixa de domínio, na forma do artigo 191, parágrafo 

único, da Constituição Federal; 5) pela não oposição ao pleito do autor, 

caso as diligências requisitadas nas alienas “a” e “a-1”, demonstrem que a 

área a ser usucapida não incide sobre área devoluta, ou terras do Estado 

de Mato Grosso ou faixa de domínio da MT- 222. A Fazenda Pública da 

União manifestou-se nos autos (id 20260491), pugnando: 1) requer seja a 

parte Autora intimada para juntar aos autos mapa e memorial descritivo, 

com as coordenadas geográficas ou UTM, dos pontos extremos, com 

ponto de amarração imutável, contendo assinatura do responsável 

técnico, com visto no CREA (ART), plotado em carta topográfica do IBGE 

ou DSG, nas escalas de 1:100.000 ou 1:250.000, EM ARQUIVOS POR 

MEIO MAGNÉTICO; 2) após a parte autora trazer aos autos os documentos 

acima indicados, a União requer que sejam remetidos a esta Procuradoria 

a fim de possibilitar a manifestação; 3) que os documentos reclamados 

sejam encaminhados mediante expedição de nova carta de 

intimação/notificação. O Ministério Público, em manifestação de id 

20414324, reiterou os pedidos feitos pelas Fazendas da União e Estado. 

Em manifestação ao id 26337960, a parte autora juntou certidão de 

usucapião nº 20.923-9CD/2019, expedida pelo INTERMAT. Os autos 

vieram conclusos. É O RELATÓRIO. DECIDO. Nos termos do artigo 76 do 

CPC, INTIME-SE o (a) advogado (a) dos requeridos para, NO PRAZO DE 05 

(CINCO) DIAS, juntar a procuração outorgada por eles, dando-lhe poderes 

para atuar em seu nome, conforme determina o artigo 104 do CPC, sob de 

ser decretada revelia. Dando prosseguimento ao processo. Considerando 

que o autor juntou a certidão de usucapião (id 26337960), DEFIRO os 

pedidos da Fazenda Pública Estadual e da União (id 21238482 e 

20260491), razão pela qual, determino: 1. INTIME-SE a parte autora para, 

NO PRAZO DE 30 DIAS, promova a juntada dos documentos previstos no 

inciso I, alíneas “f”,“g”, “h” e “i” do art. 2° da Resolução 

001/2018-INTERMAT, atendendo o que dispõe o Provimento 009/2017 da 

CNGC; 2. Junte do termo de declaração de faixa de domínio, em relação ao 

traçado da MT-222, a ser fornecido pela Secretaria de Estado de 

Infraestrutura e Logística-SINFRA; 3. Regularize os débitos fiscais junto à 

Procuradoria-Geral do Estado, sob pena de ser indicado à penhora o 

direito constante da presente ação, nas execuções fiscais a serem 

ajuizadas, objeto das certidões de dívida ativa nº 20176804, 2018205040, 

2018217207, 20191308531 e 20191357564; 4. Junte mapa e memorial 

descritivo, com as coordenadas geográficas ou UTM, dos pontos 

extremos, com ponto de amarração imutável, contendo assinatura do 

responsável técnico, com visto no CREA (ART), plotado em carta 

topográfica do IBGE ou DSG, nas escalas de 1:100.000 ou 1:250.000, em 

arquivos por meio magnético. 5. Com a juntada dos documentos dos itens 

1, 2 e 3, DÊ-SE nova vista para Fazenda Pública Estadual, nos termos do 

artigo 183, §1°, do CPC para se manifestar; 6. Com a juntada do 

documento do item 4, DÊ-SE nova vista dos autos para Fazenda Pública da 

União. 7. REITERE a intimação da Fazenda Pública Municipal para se 

manifestar nos autos. Caso seja pugnado a juntada de algum documento, 

INTIME-SE a parte autora para cumprir, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS. 

8. Decorrido o prazo in albis da Fazenda, CERTIFIQUE-SE. 9. 

CERTIFIQUE-SE o decurso de prazo do Edital expedido no id 10683300. 10. 

Sem prejuízo do cumprimento das determinações acima, INTIMEM-SE as 

partes para, no PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, especificarem as provas 

que ainda pretendam produzir, justificando sua pertinência, sob pena de 

indeferimento. Ressalte-se que transcorrido o prazo sem manifestação, 

será encerrada a instrução processual. 11. Caso manifestem interesse na 

produção de prova testemunhal, por economia dos atos processuais, 

apresentem, na oportunidade e dentro do prazo, rol nominal das 

testemunhas, com a qualificação necessária à intimação para audiência a 

ser eventualmente designada, devendo as partes observarem o que 

dispõe o artigo 455 do CPC. INTIME-SE. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000199-09.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COMPASS MINERALS AMERICA DO SUL INDUSTRIA E COMERCIO S.A 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEANCARLO RIBEIRO OAB - MT7179-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON GUSTAVO STARLICK (EXECUTADO)

JONARA CRISTINA BARBIERI STARLICK (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

Vistos etc., Diante da certidão de id 15195124, CUMPRA-SE as 

determinações remanescentes proferidas na decisão de id 13855532. 

Acerca do pedido feito na manifestação de id 15212451 para que seja 

lançado nos prontuários de veículos penhorados nos autos (id 15195124) 

a restrição de circulação, via RENAJUD, entendo que neste momento o 

pleito não deve ser acolhido, uma vez que constitui medida mais gravosa 

do que a restrição de transferência, que possibilita o uso do veículo, 

impedindo somente o registro da mudança da propriedade do veículo a 

terceiro. Além disso, não há nos autos ricos de dilapidação, deterioração 

ou dificuldade na localização do bem. Neste sentido: EMENTA: AGRAVO 

DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA 

INCERTA – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS À JUSTIFICAR A 

CONVERSÃO PARA QUANTIA CERTA - INOBSERVÂNCIA DO RITO 

PROCESSUAL – MATÉRIA A SER ANALISADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO 

GRAU – DEVOLUTIVIDADE RESTRITA – RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE 

VEÍCULO –IMPOSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE 

PONTO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA. No tocante à distinção dos 

ritos para a execução para entrega de coisa (certa ou incerta) e para o 

adimplemento de quantia certa, deve ante o magistrado de primeiro grau 

analisar eventual inobservância aos procedimentos adotados pelo credor, 

sob pena de supressão de instância. É cabível o lançamento de restrição 

de circulação de veículo, mediante o sistema RENAJUD, nos casos em que 

cabalmente demonstrada a dificuldade na localização do bem, o que não 

restou demonstrado nos autos, notadamente porque o pedido não precede 

de indicação de bens à penhora. (N.U 1007694-59.2019.8.11.0000, 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA 

GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2019, 

Publicado no DJE 12/11/2019) AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – CITAÇÃO 

DO DEVEDOR – DEFERIMENTO DE PENHORA SOBRE VEÍCULO – NÃO 

LOCALIZAÇÃO DO BEM – INDISPONIBILIDADE DE CIRCULAÇÃO DO 

VEÍCULO MEDIANTE REGISTRO NO DETRAN ATRAVÉS DO SISTEMA 

RENAJUD – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. É cabível o lançamento de restrição de 

circulação de veículo, mediante o sistema RENAJUD, nos casos em que 

cabalmente demonstrada a dificuldade na localização do bem. É possível 

que seja ordenado ao órgão de trânsito competente o bloqueio de 

automóvel de propriedade do executado para prevenir eventual fraude à 

execução, mesmo que ainda não tenha havido a formalização da penhora 

do veículo automotor. Com efeito, é possível o decreto de indisponibilidade 

de veículo automotor registrado em nome do executado, mesmo que o 

veículo ainda não tenha sido encontrado e, justamente por sua 

não-localização, esteja inviabilizada a penhora ou arresto. De modo a 

viabilizar futura garantia da execução, bem como sua efetividade perante 

terceiros, determina-se a indisponibilidade do veículo junto ao DETRAN. 

(RESP 1151626/MS). (N.U 1005082-85.2018.8.11.0000, CÂMARAS 

ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira 

Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/08/2018, Publicado no DJE 

04/09/2018) EMENTA : AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENORA 

DE ÔNIBUS. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO E DE TRANSFERÊNCIA. 

TRANSPORTE PÚBLICO. INADMISSIBILIDADE QUANTO À RESTRIÇÃO DA 

CIRCULAÇÃO DOS ÔNIBUS. POSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO NO TOCANTE 

À TRANSFERÊCINCIA DO RECURSO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A restrição de circulação dos ônibus não se 

mostra medida adequada a execução, devendo ser utilizada somente em 

caráter excepcionalíssimo, porquanto essencial a continuidade da 

circulação visando atender a sociedade, bastando, para garantir a 

execução, a sua penhora com o impedimento de transferência de 

propriedade. 2. Recurso parcialmente provido. (N.U 
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1001969-89.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 25/06/2019, Publicado no DJE 01/07/2019) Por todo 

exposto, INDEFIRO o pedido do exequente contido na manifestação de id 

15212451. Sendo infrutífera a penhora/avaliação dos veículos (id 

15195124), voltem-me os autos conclusos para a consulta de bens, via 

INFOJUD, já deferido nos autos, conforme decisão de id 13855532. 

INTIME-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. CUMPRA-SE. DAIENE VAZ CARVALHO 

GOULART Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001707-24.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

E. Z. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA THOMAZI GARCIA OAB - MT24151-B (ADVOGADO(A))

ADRIANA RODRIGUES OAB - MT0017745A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. O. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANO PAULO SCHERER OAB - PR47952 (ADVOGADO(A))

EDEMAR ANTONIO ZILIO JUNIOR OAB - PR14162 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1001707-24.2016.8.11.0040. AUTOR(A): 

ELIZANDRA ZANATTA REU: MARCIEL ORBEM Vistos etc. Considerando a 

contestação oferecida pelo réu e a manifestação da parte autora quanto 

as provas que pretende produzir, dê-se VISTA ao Ministério Público para 

se manifestar. Após, conclusos para prolatação de sentença. 

CUMPRA-SE expedindo o necessário. Às providências. (assinado 

digitalmente) DAIENE VAZ CARVALHO GOULART Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002817-58.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IVALDINO HAHN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEOMAR RENE BLOCHER OAB - MT0017865A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEOLIDE VEDOVATTO HAHN (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Marcos Romério Carlos Sobrinho OAB - MT0006129A-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1002817-58.2016.8.11.0040. AUTOR(A): 

IVALDINO HAHN REU: DEOLIDE VEDOVATTO HAHN Vistos etc., Na 

espécie vertente, verifico que esta demanda se arrasta desde o ano de 

2016, se tratando, ainda, de feito inserido na meta 2 do Conselho Nacional 

de Justiça (CNJ) do corrente ano, sendo certo que o objeto discutido no 

processo é passível de composição. Nesse sentido os artigos 3º, § 3º, e 

139 do Código de Processo Civil, destaques acrescidos: Art. 3o (...) § 3o 

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. Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste 

Código, incumbindo-lhe: V - promover, a qualquer tempo, a 

autocomposição, preferencialmente com auxílio de conciliadores e 

mediadores judiciais; Assim, DESIGNE-SE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO de 

acordo com a pauta do conciliador do centro judiciário de solução de 

conflitos e cidadania desta comarca, devendo proceder a intimação das 

partes com antecedência, restando consignado que devem estar 

acompanhadas por seus respectivos advogados ou defensores públicos. 

- O não comparecimento injustificado do autor ou do réu a audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório a dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do 

Estado, ut § 8.º do art. 334 do NCPC. Havendo autocomposição entre as 

partes, após manejo das técnicas afetas a tal fase de mediação, os autos 

retornarão imediatamente a este juízo natural para homologação, não 

havendo tal solução consensual do conflito de interesse, conclusos. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. (assinado 

digitalmente) DAIENE VAZ CARVALHO GOULART Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001131-31.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANALIO ANTONIO BORGES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEVAM HUNGARO CALVO FILHO OAB - MT0009546S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CATIA DALL APRIA (REU)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1001131-31.2016.8.11.0040. AUTOR(A): 

ANALIO ANTONIO BORGES REU: CATIA DALL APRIA Vistos etc., Em 

detida análise aos autos, DEFIRO o pedido acostado ao id. 20536732 pela 

parte autora, motivo pelo qual DETERMINO a citação/intimação do requerido 

no endereço ali declinado. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às 

providências. (assinado digitalmente) DAIENE VAZ CARVALHO GOULART 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000685-28.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON DOS SANTOS 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))

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1000685-28.2016.8.11.0040. AUTOR(A): 

EDILSON DOS SANTOS SOUSA REU: BANCO BRADESCO SA Vistos etc., 

Após a suscitação da preliminar acerca da necessidade de realização de 

pedido administrat ivo (fa l ta de interesse processual  - 

necessidade/adequação), verifico que a parte autora não juntou 

documento essencial que demonstre o prévio requerimento administrativo 

pelo segurado, a recusa da seguradora ao pagamento da indenização, ou 

a demora injustificada na resposta. Portanto, SUSPENDO o processo por 

45 (quarenta e cinco) dias para que a parte junte documento essencial, 

sob pena de extinção do feito sem julgamento do mérito. 1) Transcorrido o 

prazo “in albis”, VISTAS ao Ministério Público e após CONCLUSÃO para 

prolação de sentença; 2) Havendo juntada de documento, tornem-me 

conclusos para saneamento do feito. Intime-se. Cumpra-se. (assinado 

digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito

3ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001733-17.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AGROINSUMOS COMERCIAL AGRICOLA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUDIMAR ROMMEL OAB - MT0008238A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERLEI BERTOLLO (EXECUTADO)

 

Processo nº : 1001733-17.2019.8.11.0040 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, 

INTIMAR a PARTE REQUERENTE, para, no prazo legal, manifestar-se nos 

autos, requerendo o que entender de direito. Sorriso/MT, 20 de março de 

2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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Processo Número: 1004986-47.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MAGNA FERNANDES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FAGNER CHAGAS DE OLIVEIRA OAB - MT25218/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP84206-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1004986-47.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

MAGNA FERNANDES DA SILVA REU: EMBRACON ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIO LTDA Vistos etc., Em prosseguimento ao feito, especifiquem 

as partes as provas que ainda pretendem produzir, no prazo de 10 dias, 

justificando necessidade e pertinência, sob pena de indeferimento e/ou 

preclusão. Em igual prazo, poderão as partes sugerir os pontos 

controvertidos da lide, na forma do art. 357, § 2º, do CPC. Deixo 

consignado, desde já, que o rol de testemunha deverá ser apresentado 

juntamente com a manifestação das partes, caso pretendam pela 

designação de audiência de instrução e julgamento. Com as 

manifestações, tornem conclusos para saneamento (art. 357, CPC) ou 

julgamento antecipado (art. 355, CPC). Intimem-se. Cumpra-se. DAIENE 

VAZ CARVALHO GOULART Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002993-37.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO JOEL KISSLER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO APARECIDO DE SOUZA OAB - MT13298/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SCHERER E PIASSA LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

Processo  n º  1002993 -37 .2016 .8 .11 .0040  CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, 

intimar o autor, a fim de que dê prosseguimento ao feito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo, sem julgamento do mérito, 

nos termos do art. 485, inc. II e/ou III, § 1º, do NCPC. Sorriso/MT, 

23/03/2020.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004199-81.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MATOSUL TRANSPORTES LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCARLOS ALCANTARA OAB - MT4746/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIRILO WANDERLEI FERST (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO DORIVAL DE MATTOS OAB - MT0013477S (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

autora, via DJE, para manifestar-se acerca do pagamento efetuado pelo 

requerido, no prazo de 05 (cinco) dias. Anoto que a inércia poderá ser 

entendida como concordância tácita acerca do pagamento.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004227-49.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MATOSUL TRANSPORTES LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCARLOS ALCANTARA OAB - MT4746/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO ALEXANDRE DE PADUA (REU)

 

Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

autora, via DJE, para requerer o que entender de direito, no prazo de cinco 

dias, vez que decorreu o prazo de suspensão.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000129-89.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ANTONIO SAVI (EXECUTADO)

 

1000129-89.2017.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO 

e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento 

à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, 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’. 

Sorriso/MT, 23 de março de 2020.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003288-69.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA MONTENEGRO RIBEIRO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA REGINA SOARES OAB - MT21794/O (ADVOGADO(A))

LORENA KELLY TORRES TEIXEIRA OAB - MT20091-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (EXECUTADO)

 

Processo nº : 1003288-69.2019.8.11.0040 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, 

INTIMAR a PARTE REQUERENTE, para, no prazo legal, manifestar-se nos 

autos, requerendo o que entender de direito. Sorriso/MT, 23 de março de 

2020.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001165-69.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRO DA SILVA REIS (REQUERIDO)

 

Processo  n º  1001165 -69 .2017 .8 .11 .0040  CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, 

INTIMAR a Parte Autora para efetuar o pagamento da diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, para cumprimento do mandado, 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, 23/03/2020.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002473-77.2016.8.11.0040

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:
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ADEMIR RIBEIRO (REQUERIDO)

 

Processo nº : 1002473-77.2016.8.11.0040 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, 

INTIMAR a PARTE REQUERENTE, para, no prazo legal, manifestar-se nos 

autos, requerendo o que entender de direito. Sorriso/MT, 23 de março de 

2020.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003061-79.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARILIA NOBRE CORREIA DE LIMA (REQUERENTE)

ROBERTO JOSE PEQUENO MACIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIMA THAYS DIAS DE MENDONCA OAB - MT21160/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

Processo nº : 1003061-79.2019.8.11.0040 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, 

INTIMAR a PARTE REQUERENTE, para, no prazo legal, manifestar-se nos 

autos, requerendo o que entender de direito. Sorriso/MT, 23 de março de 

2020.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004553-09.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

INIVALDO SILVA PIRES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AUGUSTO CALDEIRA DA ROCHA BANDEIRA BASTOS OAB - 

MT10525/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Processo n º :  1004553-09 .2019 .8 .11 .0040  CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, 

intimar a Parte Autora para impugnar a contestação, no prazo legal. 

Sorriso/MT, 23 de março de 2020.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000578-76.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLENE DIER (EXECUTADO)

VITO DIER (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE MIGUEL DE ARRUDA PELISSARI OAB - MT15112-O 

(ADVOGADO(A))

DIEGO COSTA DOS SANTOS OAB - MT15771-O (ADVOGADO(A))

 

P rocesso  n º  1000578 -76 .2019 .8 .11 .0040  CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, 

INTIMAR a Parte Autora para efetuar o pagamento da diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, para cumprimento do mandado, acessando o site do 

Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na 

barra superior, escolhendo a opção "Guias" que irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação, nessa página, o usuário deve 

selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, outras informações 

podem ser encontradas no "Manual da Central de Pagamento de 

Diligências". O valor da diligência é de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser 

praticado ou pessoa a ser intimada, ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km 

rodado, em se tratando de zona rural. Sorriso/MT, 23/03/2020.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003849-93.2019.8.11.0040

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:

FERNANDA TERESINHA MARCHIORO (EXECUTADO)

 

Processo nº: 1003849-93.2019.8.11.0040 CERTIDÃO CERTIFICO e dou fé 

para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 

16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes 

autos com a finalidade de, intimar a parte REQUERENTE, para no prazo 

legal, manifestar-se acerca da AR devolvida. MARIA LUISA DE CASTRO

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001146-92.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON NED DA SILVA BORGES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COLONIZADORA FELIZ LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NAIDE APARECIDA COCA DO NASCIMENTO OAB - MS7899 

(ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

Requerida, via DJE, para manifestar-se acerca do pedido de extinção da 

presente ação, apresentada pelo autor, no prazo legal.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004779-82.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDEMAR CLOVIS MARTINI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESLEN PARRON MENDES OAB - MT0017909A (ADVOGADO(A))

VALDENIR BERTOLDO OAB - MT0017944A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO ALEXSANDRO DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

CARLA DUARTE OAB - MT26317/O (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONO OS PRESENTES AUTOS A PARTE AUTORA PARA QUE SE 

MANIFESTE ACERCA DA PROPOSTA DE ACORDO DE ID Nº23089736.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002840-96.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALTRI COMERCIO LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BRUNO NETO OAB - SP68768 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAQUIM CARLOS ROCHA DA SILVA 34556230187 (REU)

 

Processo  n º  1002840 -96 .2019 .8 .11 .0040  CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, 

INTIMAR a Parte Autora para efetuar o pagamento da diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, para cumprimento do mandado, acessando o site do 

Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na 

barra superior, escolhendo a opção "Guias" que irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação, nessa página, o usuário deve 

selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, outras informações 

podem ser encontradas no "Manual da Central de Pagamento de 

Diligências". O valor da diligência é de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser 

praticado ou pessoa a ser intimada, ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km 

rodado, em se tratando de zona rural. Sorriso/MT, 23/03/2020.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS
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Processo Número: 1000157-91.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIO DE BRINQUEDOS E PAPELARIA BOSIO LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSVALDO PEREIRA BRAGA OAB - MT0006013A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO RODRIGUES DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAIS GIOVELLI OAB - MT23576/O (ADVOGADO(A))

FERNANDA DOS ANJOS RODRIGUES CECHELLA GOMES OAB - 

MT20238/O (ADVOGADO(A))

KARINA CAPPELLESSO ARAUJO BATISTELLA OAB - MT0012772A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo nº : 1000157-91.2016.8.11.0040 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, 

INTIMAR a PARTE REQUERENTE, para, no prazo legal, manifestar-se nos 

autos, requerendo o que entender de direito. Sorriso/MT, 23 de março de 

2020.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1000514-71.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA MARIA ZANELLA POTRICH (AUTOR(A))

NEDIO ANTONIO POTRICH (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR OAB - MT19139-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JONARA CRISTINA BARBIERI STARLICK (REU)

EDSON GUSTAVO STARLICK (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO SANTOS DA SILVA OAB - MT5726-B (ADVOGADO(A))

 

Processo nº : 1000514-71.2016.8.11.0040 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, 

INTIMAR a PARTE REQUERENTE, para, no prazo legal, manifestar-se nos 

autos, requerendo o que entender de direito. Sorriso/MT, 23 de março de 

2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001050-77.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

C. K. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO ZANELLA BONETTI OAB - RS59172 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. G. D. S. (REU)

J. L. D. S. (REU)

O. M. O. (REU)

J. G. D. S. (REU)

R. J. M. C. (REU)

 

Processo  n º  1001050 -77 .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 Capítulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, e à Portaria Conjunta nº 249/2020, data de 18/03/2020, 

que decretou o fechamento das Portas do Palácio da Justiça, dos Fóruns 

das Comarcas do estado de Mato Grosso, e de quaisquer dependências 

do serviço judicial, no período de 20/03 à 20/04/2020, e à Resolução 

313/2020, do Conselho Nacional de Justiça, datada de 19/03/2020, 

impulsiono estes autos com a finalidade de redesignar o dia 10 DE JULHO 

DE 2020, às 15h, 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, 23/03/2020. MARCILEIA 

CAPITANIO MULLER DE SOUZA Técnico(a)/Analista/Gestor(a) 

Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001050-77.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

C. K. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO ZANELLA BONETTI OAB - RS59172 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. G. D. S. (REU)

J. L. D. S. (REU)

O. M. O. (REU)

J. G. D. S. (REU)

R. J. M. C. (REU)

 

Processo  n º  1001050 -77 .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 Capítulo 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, 23/03/2020.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006663-78.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAYLISE FRANCA DOS SANTOS OAB - GO49507 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEO CLEAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 

(REQUERIDO)

GEO CLEAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 

(REQUERIDO)

GEO CLEAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 

(REQUERIDO)

 

Processo  n º  1006663 -78 .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 Capítulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, e à Portaria Conjunta nº 249/2020, data de 18/03/2020, 

que decretou o fechamento das Portas do Palácio da Justiça, dos Fóruns 

das Comarcas do estado de Mato Grosso, e de quaisquer dependências 

do serviço judicial, no período de 20/03 à 20/04/2020, e à Resolução 

313/2020, do Conselho Nacional de Justiça, datada de 19/03/2020, 

impulsiono estes autos com a finalidade de redesignar o dia 10 DE JULHO 

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, 23/03/2020. MARCILEIA 

CAPITANIO MULLER DE SOUZA Técnico(a)/Analista/Gestor(a) 

Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006663-78.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAYLISE FRANCA DOS SANTOS OAB - GO49507 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEO CLEAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 

(REQUERIDO)

GEO CLEAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 

(REQUERIDO)

GEO CLEAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 
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(REQUERIDO)

 

Processo  n º  1006663 -78 .2019 .8 .11 .0040  CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, 

INTIMAR a Parte Autora para efetuar o pagamento da diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, para cumprimento do mandado, acessando o site do 

Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na 

barra superior, escolhendo a opção "Guias" que irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação, nessa página, o usuário deve 

selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, outras informações 

podem ser encontradas no "Manual da Central de Pagamento de 

Diligências". O valor da diligência é de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser 

praticado ou pessoa a ser intimada, ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km 

rodado, em se tratando de zona rural. Sorriso/MT, 23/03/2020.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003052-20.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NEDER MARIANO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KRISTIANE MAMEDE LUCENA PEREIRA OAB - MS19043 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATA GRASEL - ME (REQUERIDO)

 

Processo  n º  1003052 -20 .2019 .8 .11 .0040  CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, 

intimar a parte REQUERENTE, para no prazo legal, manifestar-se acerca da 

Certidão Negativa do Meirinho. Sorriso/MT, 23/03/2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008497-19.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BRF S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE HASSON OAB - MT17727-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL ZANDONADI QUIROGA (REU)

 

Processo  n º  1008497 -19 .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 Capítulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, e à Portaria Conjunta nº 249/2020, data de 18/03/2020, 

que decretou o fechamento das Portas do Palácio da Justiça, dos Fóruns 

das Comarcas do estado de Mato Grosso, e de quaisquer dependências 

do serviço judicial, no período de 20/03 à 20/04/2020, e à Resolução 

313/2020, do Conselho Nacional de Justiça, datada de 19/03/2020, 

impulsiono estes autos com a finalidade de redesignar o dia 10 DE JULHO 

DE 2020, às 13h30min, 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, 23/03/2020. MARCILEIA 

CAPITANIO MULLER DE SOUZA Técnico(a)/Analista/Gestor(a) 

Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008497-19.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BRF S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE HASSON OAB - MT17727-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL ZANDONADI QUIROGA (REU)

 

Processo  n º  1008497 -19 .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 (observar certidão do 

Senhor Oficial de Justiça de ID nº 29709564), 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, 23/03/2020.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002634-82.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALLIANZ SEGUROS S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA NIGRO FRANCISCATTO OAB - MT15249-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONI FERREIRA SANTOS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS VINICIUS MENDES DE MORAES OAB - MT0003540S 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n º :  1002634-82 .2019 .8 .11 .0040  CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, 

intimar a Parte Autora para impugnar a contestação, no prazo legal. 

Sorriso/MT, 23 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003415-07.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COENZA CONSTRUCOES CIVIS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO ALMODIN PEREIRA OAB - MT0016580A (ADVOGADO(A))

DANILO GUILHERME BENTO DA SILVA OAB - MT0015830A 

(ADVOGADO(A))

PAULO SERGIO GONCALVES PEREIRA OAB - MT0004929A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

 

P rocesso  n º  1003415 -07 .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 Capítulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, e à Portaria Conjunta nº 249/2020, data de 18/03/2020, 

que decretou o fechamento das Portas do Palácio da Justiça, dos Fóruns 

das Comarcas do estado de Mato Grosso, e de quaisquer dependências 

do serviço judicial, no período de 20/03 à 20/04/2020, e à Resolução 

313/2020, do Conselho Nacional de Justiça, datada de 19/03/2020, 

impulsiono estes autos com a finalidade de redesignar o dia 10 DE JULHO 

DE 2020, às 14h30min, 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, 23/03/2020. MARCILEIA 

CAPITANIO MULLER DE SOUZA Técnico(a)/Analista/Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003625-63.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

DIOGO JUNIOR GOSSLER (EXECUTADO)

 

IMPULSIONO OS PRESENTES AUTOS A PARTE AUTORA, PARA QUE 

ESCLAREÇA ACERCA DO ENDEREÇO, HAJA VISTA QUE NA PETIÇÃO 

INDICA A CIDADE DE SINOP E NO COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE 
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DILIGÊNCIA A CIDADE DE SORRISO.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001283-74.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FIAGRIL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RANNIER FELIPE CAMILO OAB - MG130709 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DONIZETTI BELLE (REQUERIDO)

 

Processo  n º  1001283 -74 .2019 .8 .11 .0040  CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, 

intimar a parte REQUERENTE, para no prazo legal, manifestar-se acerca da 

Certidão Negativa do Meirinho. Sorriso/MT, 23/03/2020.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002260-66.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GIOVANI POSSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSOM HUILSOM BROCH COLLI OAB - MT14802 (ADVOGADO(A))

ARLEY GOMES GONCALVES OAB - MT12192/O-O (ADVOGADO(A))

Fernanda Paula Bellato OAB - MT0014065A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GALERA FILHO TRANSPORTES LTDA - ME (REU)

 

Processo n º :  1002260-66 .2019 .8 .11 .0040  CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, 

intimar a Parte Autora para impugnar a contestação, no prazo legal. 

Sorriso/MT, 23 de março de 2020.

Citação

Citação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007286-79.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ITAITUBA AUTO POSTO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE RICARDO STRAPAZZON DETOFOL OAB - RO0004234A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO PIVOTTI JUNIOR (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

SORRISO 3ª VARA CÍVEL DE SORRISO Rua Canoas, 641, Centro, 

SORRISO - MT - CEP: 78890-000 MANDADO DE CITAÇÃO Oficial de 

Justiça: ZONA 03 Diligência: ID. 23466047 EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO 

DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DAIENE VAZ CARVALHO GOULART 

PROCESSO n. 1007286-79.2018.8.11.0040 Valor da causa: R$ 2.297,90 

ESPÉCIE: [Duplicata]->MONITÓRIA (40) POLO ATIVO: Nome: ITAITUBA 

AUTO POSTO LTDA Endereço: RODOVIA TRANSAMAZÔNICA (BR-230) 

KM 30, S/N, POSTO MIRIAN V, NUC URBANO QUILÔMETRO 30 (ZONA 

RURAL - CAMPO VERDE, ITAITUBA - PA - CEP: 68192-700 POLO 

PASSIVO: Nome: CELSO PIVOTTI JUNIOR Endereço: RUA BRASILIA, 941, 

VILA ROMANA, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 FINALIDADE: EFETUAR A 

CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, conforme despacho, petição inicial e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

proceder ao cumprimento da obrigação exigida pela parte autora 

consistente no valor de R$ 2.297,90. No mesmo prazo, poderá o polo 

passivo interpor embargos, que se processarão nos mesmos autos, 

independentemente de penhora, e suspenderão a eficácia do mandado 

monitório. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo é contado da juntada do 

mandado aos autos do processo. 2. Constituir-se-á de pleno direito o título 

executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade, se não 

realizado o pagamento e não apresentados os embargos (art.701, § 2º, do 

CPC). 3. A resposta 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). 5. Efetuando o pagamento no prazo indicado, ficará o polo passivo 

isento das custas processuais. (art. 701, §1º, CPC). SORRISO, 23 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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004149-89.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA FREIRE CABO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FAGNER CHAGAS DE OLIVEIRA OAB - MT25218/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN OAB - MT16962-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

d ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1004149-89.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

JOSE MARIA FREIRE CABO REU: UNIC SORRISO LTDA Vistos etc., 

Trata-se de Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos 

Morais ajuizada por JOSÉ MARIA FREIRE CABÓ em desfavor de UNIÃO 

EDUCACIONAL LTDA - UNIC SORRISO LTDA, ambos qualificados nos 

autos. Alega na inicial que o requerente é acadêmico do curso de Direito 

da requerida, custeado pelo FIES. Afirma que em, em razão da reprovação 

em algumas disciplinas do curso em questão, realizou aditamento do FIES 

no valor de R$9.177,41 (nove mil, cento e setenta e sete reais e quarenta 

e um centavos), no entanto, entende que tal valor é superior às disciplinas 

cursadas, o qual, segundo o autor, se limitaria em R$4.587,20 (quatro mil, 

quinhentos e oitenta e sete reais e vinte centavos). Esclarece que o valor 

que entende ser o correto para o pagamento das disciplinas cursadas no 

período em questão foi obtido através de extratos das disciplinas 

cursadas por outros colegas, tendo levado em consideração o valor de 

R$1.058,60 para disciplinas de 60 horas e de R$352,80 para as disciplinas 

de 20 horas, Por tais razões, ingressou com a presente ação, pugnando 

pela restituição em dobro do valor que entende ter sido cobrado a mais 

(R$4.590,21), devidamente atualizado, além de danos morais no importe de 

R$50.000,00. A inicial veio instruída com os documentos de Id 14349082 e 

seguintes. Devidamente citada, a parte requerida apresentou contestação 

e documentos, Id 16078730 e seguintes do CPC. Impugnação à 

contestação, Id 16704512. Em despacho de Id 18415965 foi determinada a 

intimação das partes para especificação de provas. A parte autora 

manifestou no Id 18854298 pugnando pela produção de prova oral. No Id 
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24740485 foi certificado o decurso do prazo sem manifestação da parte 

requerida acerca das provas que pretendia produzir. É o relatório. Passo a 

sanear o feito. Inicialmente, passo à análise preliminar de incompetência 

absoluta da justiça estadual alegada pela requerida. Alegou a instituição 

requerida que, por ser o FIES, verba oriunda de programa do governo 

federal, faz-se incidir no presente feito o interesse direto da união, motivo 

pelo qual seria inafastável a competência da justiça federal para 

processar e julgar a lide. Entretanto, inobstante as razões expostas pela 

requerida, verifico que o que se discute no presente feito é a retenção 

pela instituição de ensino de valores repassados a maior em favor do 

autor no aditivo de Id 14349150, bem como os danos decorrentes de 

práticas decorrentes de relação de consumo, inaplicando, portanto, o 

disposto no artigo 109, I, da CF. Diante disto, rejeito a preliminar de 

incompetência da justiça estadual. Posto isto e não havendo outras 

alegações de preliminares ou outras questões a serem apreciadas ou, 

ainda, irregularidades a serem expurgadas, DECLARO SANEADO O 

PROCESSO. Fixo como pontos controvertidos o valor do crédito existente 

em favor do autor, o deve de repetição de indébito e o ato ilícito passível 

de indenização por danos morais. Nos termos do §1º, do artigo 373, do 

CPC, e artigo 6° do CDC, redistribuo o ônus da prova, ficando estabelecido 

que caberá à instituição de ensino requerida comprovar o valor das 

disciplinas cursadas pelo autor oriundas do termo aditivo de Id 1439150, 

bem como se foi gerado crédito em seu favor, cabendo a patê autora 

comprovar a prática de ato ilícito passível de indenização por danos 

morais. Desde já, DEFIRO a produção de prova oral pleiteada pela parte 

autora, razão pela qual DETERMINO a intimação das partes para 

apresentação do rol de testemunhas, em 15 (quinze) dias. Com a 

apresentação do rol, venham os autos conclusos para designação de 

audiência de instrução e julgamento. INTIME-SE. CUMPRA-SE. Daiene Vaz 

Carvalho Goulart Juíza de Direito.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001876-69.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

R. D. M. D. C. (REQUERENTE)

R. M. D. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Outros Interessados:

RAQUEL ABREU DE MOURA OAB - 005.949.133-73 (REPRESENTANTE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1001876-69.2020.8.11.0040. REQUERENTE: 

R. D. M. D. C., R. M. D. C. REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL VISTOS ETC, Rakeani Moura da Conceição e Raclene de Moura da 

Conceição, menores de idade, representadas pela genitora Raquel Abreu 

de Moura, ajuízam a presente “Ação Previdenciária c/c Pedido de Tutela de 

Urgência” em face do INSS – Instituto Nacional do Seguro Social, 

qualificados no autos, almejando liminarmente a concessão do benefício 

de pensão por morte. Aduzem ser filhas de Antônio Conceição Neto, 

falecido em 05/09/2018. Verberam que requereram a concessão do 

benefício na via administrativa, no entanto, negado pela autarquia ré, ao 

fundamento de perda da qualidade de segurado do instituidor. Requerem a 

concessão dos benefícios da justiça gratuita. Instruíram a inicial com 

documentos. É o necessário. Decido. 1. Da gratuidade da justiça O Código 

de Processo Civil em seus artigos 98 e 99, §§ 2º e 3° dispõe que, verbis: 

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com 

insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais 

e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma 

da lei.” “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na 

petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no 

processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o 

pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos 

pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de 

indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento 

dos referidos pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de 

insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Outrossim, o 

art. 4º da Lei nº 1.060/1950 da Lei de Assistência Judiciária exige apenas 

a declaração da parte hipossuficiente de que não possui condições para 

arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua 

família, elemento suficiente para caracterizar a presunção de veracidade 

quanto à pobreza declarada, especialmente, quando ausentes nos autos 

indícios em sentido contrário. Na espécie, entendo ser impositiva a 

concessão da justiça gratuita à parte postulante a fim de lhe permitir o 

exercício do direito constitucional insculpido no art. 5º, inciso XXXV, da Lei 

Fundamental, consistente no livre acesso ao Poder Judiciário. Nessa 

toada: “Não existindo provas contundentes que venham a espancar a 

presunção de veracidade de hipossuficiência para a concessão da 

assistência judiciária gratuita, esta deve ser mantida em nome do princípio 

da boa-fé”. (TJMT – RAI nº 97.585/2008 – 3ª Câm. Cív. – Rel. Des. Diocles 

de Figueiredo – j. 03/11/08 - unânime). “AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

GRATUIDADE DE JUSTIÇA - INDÍCIOS DE INCAPACIDADE FINANCEIRA DO 

REQUERENTE - RECURSO PROVIDO. A parte que declara não ter 

condições de arcar com as custas do processo e honorários 

advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua família, tem direito ao 

benefício da Justiça gratuita, nos termos do art. 4º da Lei nº 1.060/50 (...) 

Necessidade da concessão da benesse de forma a garantir o exercício do 

direito fundamental do livre acesso à justiça. Recurso provido”. (TJMT – 1ª 

Câm. Cív. – RAI nº 108.087/09 – j. 12/01/10 – DJ 19/01/10). Defiro, pois, a 

gratuidade da justiça. 2. Tutela de urgência Como visto, pretende a parte 

autora, via antecipação de tutela, a concessão do benefício de pensão por 

morte, ao fundamento da demonstração de dependência na condição de 

filhas do instituidor Antônio da Conceição Neto, segurado da Previdência 

Social, falecido em 05/09/2018, conforme documentação acostada aos 

autos, e, portanto, imperiosa a concessão do benefício nesta fase de 

cognição sumária, e que ao final da presente ação o mesmo lhe seja 

concedido de forma definitiva. O pedido de tutela urgência em caráter 

liminar está amparado no Código de Processo Civil em seu art. 300 e 

parágrafos seguintes. Tratando-se, porém, de pedido que visa antecipar 

um dos efeitos da tutela final pretendida pela parte, qual seja, a 

constituição de pagamento do benefício na espécie pretendida pela parte 

requerente, o caso é de análise dos requisitos próprios à concessão da 

tutela de urgência almejada. Do disposto no art. 300 do Código de 

Processo Civil, em particular no seu § 3º, verifica-se que é requisito 

imprescindível para à concessão da medida de urgência à ausência de 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão que concederá a tutela. 

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

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

resultado útil do processo. (...) § 3o A tutela de urgência de natureza 

antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão.” Em que pesem os argumentos expendidos na 

exordial, bem como os documentos acostados aos autos, compulsando 

detidamente o feito não vislumbro de plano, ao menos nessa quadra 

processual, os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência 

pleiteada, no caso, indícios da qualidade de segurado especial do 

instituidor falecido. É sabido que, para o deferimento da antecipação dos 

efeitos da tutela jurisdicional pretendida pela demandante, é mister que o 

Juiz se convença da probabilidade do direito, além de se fazer necessária 

a presença do fundado receio de perigo de dano ou do risco ao resultado 

útil do processo. Destarte, conclui-se que, por ser uma medida de 

antecipação dos efeitos da sentença de mérito, a tutela de urgência 

antecipatória só deve ser deferida quando demonstrada a verossimilhança 

do direito pleiteado. A não comprovação do atendimento aos pressupostos 

exigidos pela lei inviabiliza a presunção de legalidade do deferimento, o 

que se verifica no caso dos autos. De outra banda, por se tratar de verba 

com caráter alimentar, qualquer adiantamento implicará em patente perigo 

de irreversibilidade a parte contrária, o que à luz da regra esculpida no art. 

300, § 3º do Código de Processo Civil, impossibilita a concessão da tutela 

de urgência na forma pretendida. Com efeito, inexistentes os requisitos 

legais do art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão da 

medida pleiteada, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. cite-se a 

autarquia requerida para responder a demanda, no prazo legal, que será 

contado em dobro, na forma do art. 183 do Código de Processo Civil. Com 

ou sem a contestação, certifique-se e, em seguida, intime-se a parte 

requerente para, querendo, no prazo legal, impugnar. Oficie-se à Agência 

local do INSS desta comarca, solicitando, no prazo de 05 (cinco) dias o 

envio da documentação completa do requerimento administrativo 

formulado pela parte autora, bem como, informações a respeito do 

benefício pleiteado. Intime-se. Cumpra-se. Às providências, expedindo-se 
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o necessário. Sorriso-MT, 23 de março de 2020. Valter Fabrício Simioni da 

Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001603-90.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SEVERINA DA CONCEICAO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Wolney Ceza Mesquita Toledo OAB - MT7260/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZETE MORAES (REU)

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1001603-90.2020.8.11.0040. AUTOR(A): 

SEVERINA DA CONCEICAO DA SILVA REU: 29.979.036.0001-40 - 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ELIZETE MORAES 

Vistos ETC, Antes de apreciar os pedidos iniciais da requerente, observo 

irregularidade sanável na peça inicial que impõe a respectiva emenda, sob 

pena de indeferimento, nos termos do art. 321, do CPC. Compulsando os 

autos verifico que a autora não acostou o indeferimento administrativo do 

benefício pleiteado, tendo em vista que o documento que acompanha o 

pedido se trata tão somente de comprovante de protocolo do 

requerimento. Ademais, a autora não comprovou de forma satisfatória a 

sua residência nesta comarca, pois, ora aduz residir em Sorriso 

(comprovante de residência em nome do de cujus id. 30132711), ora 

residir em Santa Inês-MA (procuração id. 3013270). Logo, cabe 

requerente emendar a inicial para trazer aos autos o requerimento 

administrativo INDEFERIDO pela autarquia ré, bem como, comprovar de 

forma satisfatória o seu domicilio nesta comarca. Assim, intime-se a parte 

autora para que emende a inicial no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo 

único, do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Sorriso/MT, 23 de março de 2020. 

Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 94963 Nr: 6751-80.2012.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: R. CALGARO E CIA LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SORRISO -MT, MARCIA BEATRIZ 

WENTZ STARLICK, TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAELA CALGARO - 

OAB:9.403-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SCHEVINSKI 

DALBEN - OAB:13272, ANDREA CHRISTINE SERRA DA COSTA SANTOS 

- OAB:15240/BA, CARLA ANDREA CALEGARO - OAB:17769 B, DEISE 

STEINHEUSER - OAB:255862/SP, EDIVANI PEREIRA SILVA - 

OAB:10235/MT, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO - 

OAB:29.442/BA, FERNANDO APARECIDO DE SOUZA - OAB:13298/MT, 

FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS - OAB:15741, GISLAINE DA SILVA - 

OAB:374.686/SP, GUILHERME AUGUSTO DE OLIVEIRA GUIMARÃES - 

OAB:376.401/SP, JOÃO LUIZ CUNHA DOS SANTOS - OAB:265.931/SP, 

MÁRCIO ANUNCIAÇÃO SACRAMENTO - OAB:311.679/SP, ROBERTA 

NIGRO FRANCISCATTO - OAB:10848-A /MS, ROBERTO CARLOS 

DAMBROS - OAB:13.154/MT, SAMUEL DE CAMPOS PONTES - 

OAB:12614-B, SANDRO LUIZ KZYZANOSKI - OAB:14595-B, SERGIO 

ROBERTO DE OLIVEIRA - OAB:75728

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial 

e, por corolário, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, na forma do art. 487, I do Novo Código de Processo Civil.Condeno 

a autora ao pagamento das custas processuais e honorários 

sucumbenciais no patamar equivalente a 20% (vinte por cento) sobre o 

valor da causa, com fundamento no art. 85, § 2º do Código de Processo 

Civil.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Sorriso-MT, 20 de 

março de 2020.Valter Fabrício Simioni da SilvaJuiz de Direito

 Edital de Notificação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21363 Nr: 1637-44.2004.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIDNEY EVELICIO DE SOUZA AMARAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFERSON CARLOTT - 

OAB:6679-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JEFERSON 

CARLOTT, para devolução dos autos nº 1637-44.2004.811.0040, 

Protocolo 21363, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Edital de Notificação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36022 Nr: 5133-13.2006.811.0040

 AÇÃO: Outras medidas provisionais->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MGN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LENOAR MARTINS - 

OAB:7579-B, MAYRA DE OLIVEIRA - OAB:7.052-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILSON JACOB FERREIRA - 

OAB:9845, PATRÍCIA LUZIA STIEVEN - OAB:11272-B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) HINGRITTY BORGES 

MINGOTTI, para devolução dos autos nº 5133-13.2006.811.0040, 

Protocolo 36022, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Edital de Notificação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54125 Nr: 4453-23.2009.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MGN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO GOMES 

BATISTA - OAB:11.533, JOICE WOLF SCHOLL - OAB:8386-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) HINGRITTY BORGES 

MINGOTTI, para devolução dos autos nº 4453-23.2009.811.0040, 

Protocolo 54125, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000724-20.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IVONIR PAGLIARI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA 1000724-20.2019.8.11.0040 

IVONIR PAGLIARI BANCO BMG S/A, Vistos etc. Considerando que foi 

informada a quitação do débito excutido, JULGO EXTINTO o feito, com 

fundamento no art. 924, II, do NCPC. Sem custas e honorários. Procedo, 

neste ato, com a expedição do alvará judicial para transferência dos 

valores à conta bancária indicada pelo exequente. SEM PREJUÍZO, 

INTIME-SE O RECLAMADO PARA, NO PRAZO DE QUINZE DIAS, INDICAR 

OS DADOS BANCÁRIOS PARA RESTITUIÇÃO DO VALOR INDICADO NA 
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SENTENÇA, visto que o reclamante realizou depósito judicial do montante a 

ser restituído. Com a indicação dos dados bancários, expeça-se alvará, 

INDEPENDENTEMENTE DE NOVA CONCLUSÃO. Na sequência, arquive-se. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte 

Juiz de Direito Estado do Mato Grosso Poder Judiciário Tribunal de Justiça 

Sorriso / (PJE) JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO Alvará 

Eletrônico n° 553511-5 / 2019 Terça-feira, 15 de Outubro de 2019 Este 

documento é somente informativo. Processo / Ano: 0 / 2019 Tipo de 

Procedimento: Processo Código Processo 1000724-20.2019.811.0040 

Requerente: IVONIR PAGLIARI Advogado: Larissa Ina Gramkow 

Requerido: BANCO BMG S/A Advogado: BANCO BMG S/A Beneficiário: 

Larissa Ina Gramkow Conta Judicial 1000116867173 Valor: R$ 22.128,19 

(vinte e dois mil e cento e vinte e oito reais e dezenove centavos) 

Autorizado: LARISSA INA GRAMKOW MESQUITA SOCIEDADE INDIVIDUAL 

DE ADVOCAC CPF/CNPJ: 33.590.179/0001-33 Data de Emissão: 

15/10/2019 Titular Conta LARISSA INA GRAMKOW MESQUITA SOCIEDADE 

INDIVIDUAL DE ADVOCAC CPF/CNPJ Titular Conta 33.590.179/0001-33 

Banco Agência Conta 001 - Banco do Brasil S.A. 1917 109479 Forma 

Liberação Crédito no BB Tipo Liberação Valor Valor Parcial com 

Rendimentos Usuário: IONARA PASQUALOTO Status: Solicitado 

Mensagem: Aguardando Assinatura Este documento é somente 

informativo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001913-96.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLARICE DE FATIMA BASSO ZANELLA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLON ZANELLA OAB - MT0008317A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIMONE DA CUNHA BARBOSA DE ABREU (REU)

CONDOMINIO RESIDENCIAL BRUNA ELISA (REU)

 

PROCESSO n. 1001913-96.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:CLARICE DE 

FATIMA BASSO ZANELLA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARLON 

ZANELLA POLO PASSIVO: CONDOMINIO RESIDENCIAL BRUNA ELISA 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: 16/06/2020 Hora: 15:40 , no 

endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . 

22 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006430-18.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RUDIMAR ROMMEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUDIMAR ROMMEL OAB - MT0008238A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Processo n.º 1006430-18.2018.8.11.0040 CERTIDÃO Certifico para os 

devidos fins que impulsiono estes autos a fim de intimar a parte exequente 

(advogado) da impugnação ao cumprimento de sentença de ID. 23796412, 

para querendo, manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias. Sorriso/MT, 

23 de março de 2020. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007646-77.2019.8.11.0040

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:

SIRLENE GERALDA ALVES (EXECUTADO)

 

Processo: 1007646-77.2019.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Autora (advogado) para que se manifeste sobre os rumos 

da execução, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. 

Sorriso/MT, 23 de março de 2020. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008537-98.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO CLEBER DO PRADO OLIVEIRA OAB - MT25618/O (ADVOGADO(A))

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1008537-98.2019.8.11.0040 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: 15/07/2020 Hora: 10:20 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008538-83.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANGELICA DA SILVA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR ALMEIDA SILVA OAB - MT14252-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1008538-83.2019.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte 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: 15/07/2020 Hora: 10:30 .

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005225-51.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAELLA NASSARDEN DE ALMEIDA (EXECUTADO)

 

Processo: 1005225-51.2018.8.11.0040 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, 23 de março de 2020. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008540-53.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLEDIVALDO FELIZARDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANCARLO DE LARA FERRI OAB - MT25739/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1008540-53.2019.8.11.0040 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 
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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: 15/07/2020 Hora: 10:40 .

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002704-36.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MOSCHEN & MOSCHEN LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GV - TERRAPLENAGEM LTDA. - ME (EXECUTADO)

 

processo 1002704-36.2018.8.11.0040 Certifico e dou fé que nos termos 

da legislação vigente e do provimento n 55/2007 - CGJ, em cumprimento ao 

artigo 203, § 4 do CPC, impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado 

da parte exequente para, no prazo de 10(dez) dias, manifestar-se acerca 

da correspondência devolvida juntada no id. 27928510. Sorriso/mt, 23 de 

março de 2020 Cristiane V. Kuhn Tecnica judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008545-75.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NEUBURG METALURGICA EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G.H. TIRONI - COMERCIO DE BORRACHAS (REQUERIDO)

 

Processo: 1008545-75.2019.8.11.0040 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: 15/07/2020 Hora: 11:10 .

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003985-27.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NEURA INDUSTRIA E COMERCIO DE LINGERIE LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO CARVALHO GONCALVES OAB - MT0019989A 

(ADVOGADO(A))

LUCAS BRAGA MARIN OAB - MT0016300A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA VEIGA ISIDORIO (REU)

 

Processo: 1003985-27.2018.8.11.0040 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 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: 15/07/2020 Hora: 11:20

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004647-54.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROGEL ANTONIO LUNARDI MOTTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELTON JUNIOR TESSARO PITCHENIN (REQUERIDO)

 

Processo: 1004647-54.2019.8.11.0040 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: 15/07/2020 Hora: 11:30

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004648-39.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROGEL ANTONIO LUNARDI MOTTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PITCHENIN & PITCHENIN LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Processo: 1004648-39.2019.8.11.0040 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: 15/07/2020 Hora: 11:40

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008108-34.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADRYAN ALYSSON GALLO TRAMONTINA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRYAN ALYSSON GALLO TRAMONTINA OAB - MT26490-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEZILMA BERNARDO DE SOUSA (EXECUTADO)

 

Processo: 1008108-34.2019.8.11.0040 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 Exequente (advogado) para que, manifeste-se sobre a 

exceção de pré-executividade aportada aos autos no Id. 26966717, no 

prazo de 10 (dez) dias. Sorriso/MT, 23 de março de 2019. Kelly Cimi 

Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001919-06.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RETISOL RETIFICA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - ME 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO MONARIN OAB - MT0007874A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO DEL CANALE VIZENTIM (REU)

 

PROCESSO n. 1001919-06.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:RETISOL 

RETIFICA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - ME 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ALEX SANDRO MONARIN POLO 

PASSIVO: FABIO DEL CANALE VIZENTIM 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: 

16/06/2020 Hora: 15:50 , no endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, 

SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . 23 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: 1000823-24.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALMOR DE CESARO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVADI RODRIGO CHIAPETTI OAB - MT15331/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LISETE BERNADETE SCHERER (EXECUTADO)

 

Processo: 1000823-24.2018.8.11.0040 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 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: 15/07/2020 Hora: 13:00

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1003539-24.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEIVA HOFFMANN - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDINEIA APARECIDA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

Processo: 1003539-24.2018.8.11.0040 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 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: 15/07/2020 Hora: 13:10

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1008337-91.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AZL COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO EIRELI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA FERREIRA DO NASCIMENTO TEOCHI OAB - MT18780/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KAREN HINZ ALVES (EXECUTADO)

 

Processo : 1008337-91.2019.8.11.0040 Certifico e dou fé nos termos da 

legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em cumprimento ao 

artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante (advogado) para no prazo de 10(dias) manifestar-se acerca 

da correspondência devolvida juntada no ID. 28563181, apresentando o 

endereço atualizado da parte reclamada. Sorriso, MT 23 de março de 2020 

Cristiane V. Kuhn técnica judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003971-77.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDINEY DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

 

Processo: 1003971-77.2017.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Autora (advogado) para que se manifeste sobre os rumos 

da execução, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. 

Sorriso/MT, 23 de março de 2020. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001920-88.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RETISOL RETIFICA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - ME 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO MONARIN OAB - MT0007874A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO DEL CANALE VIZENTIM (REU)

 

PROCESSO n. 1001920-88.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:RETISOL 

RETIFICA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - ME 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ALEX SANDRO MONARIN POLO 

PASSIVO: FABIO DEL CANALE VIZENTIM 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: 

16/06/2020 Hora: 16:10 , no endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, 

SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . 23 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: 1000785-41.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVAL FELIX DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATANAEL OLIVEIRA DE MORAIS OAB - MT24673/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERASMO PINHEIRO (REU)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (REU)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1000785-41.2020.8.11.0040. AUTOR: LOURIVAL FELIX DOS SANTOS 

REU: ERASMO PINHEIRO, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Considerando que o reclamado 

Erasmo não foi localizado no endereço indicado nos autos, cancelo a 

audiência aprazada e determino a intimação do reclamante para indicar o 

endereço atualizado do reclamado. Havendo a indicação do endereço da 

parte reclamada, no prazo de 15 dias, designe-se data para audiência de 

conciliação, intimando/citando as partes. Caso contrário, conclusos para 

extinção. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010612-69.2011.8.11.0040

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:

CLEOMAR MONTEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

8010612-69.2011.8.11.0040. EXEQUENTE: KASA FORT MATERIAIS P/ 

CONSTRUCAO LTDA - EPP EXECUTADO: CLEOMAR MONTEIRO Vistos etc. 

Proceda-se com o levantamento dos valores depositados nos autos ao 

exequente, intimando-o para que apresente cálculo atualizado do débito, 

bem como requeira o qe entender de direito, no prazo de 15 dias. Após, 

conclusos. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003861-44.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCIELE CRISTINA FAVERO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1003861-44.2018.8.11.0040. EXEQUENTE: FERREIRA & PELEGRINI LTDA - 

ME EXECUTADO: FRANCIELE CRISTINA FAVERO Vistos etc. Considerando 

que o executado não fora localizado no endereço anteriormente indicado 

nos autos, o qual, nos termos do art. 19, §2º, da Lei n. 9.099/95; c/c art. 

274, parágrafo único e art. 513, §4º, ambos do CPC, dou-o por intimado da 

penhora realizada nos autos. Assim, proceda-se com a expedição de 

alvará de levantamento dos valores penhorados nos autos à conta 

bancária indicada pelo exequente. No mais, intime-se o exequente para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 15 dias. Às providências. 

Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
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Processo Número: 1001457-20.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

THOMAS ALVES TORRES (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo n.º 

1001457-20.2018.8.11.0040 Certifico nos termos da Legislação vigente 

vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, 

§ 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Exequente 

para se manifestar sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 

cinco dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007707-69.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE JHOSAFF CAMPELO DE MELO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT21291-O (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1007707-69.2018.8.11.0040 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 Exequente (advogado) para que se manifeste sobre os 

rumos da execução, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. 

Sorriso/MT, 23 de março de 2020. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005970-31.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL LARA DE ALMEIDA NETO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIMA THAYS DIAS DE MENDONCA OAB - MT21160/O 

(ADVOGADO(A))

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELA QUENTAL OAB - SP105107-O (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1005970-31.2018.8.11.0040 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, 23 de março de 2020. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005088-35.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO ANTONIO LISBOA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO NEGRAO BARBOSA JUNIOR OAB - SP347081 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRES COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA. (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo n.º 

1005088-35.2019.8.11.0040 Certifico nos termos da Legislação vigente 

vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, 

§ 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Exequente 

para se manifestar e requerer o que entender de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010892-98.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENILSON DA CRUZ VALENTIM (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo n.º 

8010892-98.2015.8.11.0040 Certifico nos termos da Legislação vigente 

vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, 

§ 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Exequente 

para manifestar e requerer o que entender de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004013-92.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIELE DE OLIVEIRA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1004013-92.2018.8.11.0040 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, 23 de março de 2020. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002750-25.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IRMAOS ZUFFO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA ANDREA CALEGARO OAB - MT17769/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CISS CONSULTORIA EM INFORMATICA, SERVICOS E SOFTWARE S/A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANA GAVASSO FERREIRA DA SILVA OAB - PR85481 

(ADVOGADO(A))

JOAO MARIO FERREIRA DA SILVA JUNIOR OAB - PR61437 

(ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo nº 

1002750-25.2018.8.11.0040 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 para, querendo, apresentar 

contrarrazões no prazo de 10 dias.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003245-06.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SYMONNE DEMKOSKI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREI RAISER OAB - MT16481/O (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS STEIN FORTES OAB - MT0016367A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIA SOUZA DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1003245-06.2017.8.11.0040. EXEQUENTE: SYMONNE DEMKOSKI 

EXECUTADO: CLAUDIA SOUZA DA SILVA Vistos etc. Preliminarmente, 

intime-se o exequente para que apresente planilha atualizada do débito. 
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Após, sobre o cálculo, manifeste-se o executado, indicando, inclusive, se 

há proposta a ser apresentada ao exequente como forma de saldar a 

dívida. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006140-37.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BELLA CASA TRANSPORTES LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA ANDREA CALEGARO OAB - MT17769/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERLEY CARDOSO DA SILVA (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo n.º 

1006140-37.2017.8.11.0040 Certifico nos termos da Legislação vigente 

vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, 

§ 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Exequente 

para se manifestar sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 

cinco dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010698-35.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MECANICA DIESEL PARANA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO GOMES BATISTA OAB - MT0011533A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO PEDRO PERES (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo n.º 

8010698-35.2014.8.11.0040 Certifico nos termos da Legislação vigente 

vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, 

§ 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Exequente 

para se manifestar sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 

cinco dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008112-71.2019.8.11.0040

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:

IRANEIVA SOUZA GOMES DA SILVA (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo n.º 

1008112-71.2019.8.11.0040 Certifico nos termos da Legislação vigente 

vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, 

§ 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Exequente 

para se manifestar sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 

cinco dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002950-32.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELO TERRAPLENAGEM & MINERACAO LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Processo: 1002950-32.2018.8.11.0040 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 A CARTA 

PRECATÓRIA DEVOLVIDA, no prazo de 05 (cinco) dias. Sorriso/MT, 23 de 

março de 2020. Kelly Cimi Analista Judiciária

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006981-61.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREI ZANCHI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1006981-61.2019.8.11.0040. REQUERENTE: ANDREI ZANCHI REQUERIDO: 

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, Vistos etc. Sobre o pleito 

retro, manifeste-se o requerido, no prazo de 15 dias. Às providências. 

Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003705-22.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERSON ATILIO BERGAMIN & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADO E ACOUGUE KAIABI LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1003705-22.2019.8.11.0040. REQUERENTE: ROBERSON ATILIO 

BERGAMIN & CIA LTDA - EPP REQUERIDO: MERCADO E ACOUGUE KAIABI 

LTDA - ME Vistos etc. Considerando que o reclamado não foi localizado no 

endereço indicado nos autos, cancelo a audiência aprazada e determino a 

intimação do reclamante para indicar o endereço atualizado do reclamado. 

Havendo a indicação do endereço da parte reclamada, no prazo de 15 

dias, designe-se data para audiência de conciliação, intimando/citando as 

partes. Caso contrário, conclusos para extinção. Às providências. Érico 

de Almeida Duarte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007316-80.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIJANE FONTES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADAIR FATIMA DE ARRUDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1007316-80.2019.8.11.0040. REQUERENTE: MARIJANE FONTES DA SILVA 

REQUERIDO: ADAIR FATIMA DE ARRUDA Vistos etc. Designe-se nova 

data para audiência de conciliação, intimando/citando as partes, sendo a 

parte reclamada no endereço indicado pela reclamante na petição retro. 

Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003848-45.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEIVA HOFFMANN - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE DOS SANTOS PEDROSO (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo n.º 

1003848-45.2018.8.11.0040 Certifico nos termos da Legislação vigente 

vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, 

§ 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Exequente 

para se manifestar sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 

cinco dias.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001354-13.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELI NOGUEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1001354-13.2018.8.11.0040. EXEQUENTE: KASA FORT MATERIAIS P/ 

CONSTRUCAO LTDA - EPP EXECUTADO: NELI NOGUEIRA Vistos etc. 

Considerando que o reclamado não foi localizado no endereço indicado 

nos autos, cancelo a audiência aprazada e determino a intimação do 

reclamante para indicar o endereço atualizado do reclamado. Havendo a 

indicação do endereço da parte reclamada, no prazo de 15 dias, 

designe-se data para audiência de conciliação, intimando/citando as 

partes. Caso contrário, conclusos para extinção. Às providências. Érico 

de Almeida Duarte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000083-95.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MONDADORI & MONDADORI LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

POLIANA FREITAS SOUZA LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1000083-95.2020.8.11.0040. REQUERENTE: MONDADORI & MONDADORI 

LTDA - EPP REQUERIDO: POLIANA FREITAS SOUZA LIMA Vistos etc. 

Considerando que o reclamado não foi localizado no endereço indicado 

nos autos, cancelo a audiência aprazada e determino a intimação do 

reclamante para indicar o endereço atualizado do reclamado. Havendo a 

indicação do endereço da parte reclamada, no prazo de 15 dias, 

designe-se data para audiência de conciliação, intimando/citando as 

partes. Caso contrário, conclusos para extinção. Às providências. Érico 

de Almeida Duarte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000089-05.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL ADONIAS RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLESLEY DELUQUE MENDES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1000089-05.2020.8.11.0040. REQUERENTE: MANOEL ADONIAS RIBEIRO 

DA SILVA REQUERIDO: CLESLEY DELUQUE MENDES Vistos etc. 

Considerando que o reclamado não foi localizado no endereço indicado 

nos autos, cancelo a audiência aprazada e determino a intimação do 

reclamante para indicar o endereço atualizado do reclamado. Havendo a 

indicação do endereço da parte reclamada, no prazo de 15 dias, 

designe-se data para audiência de conciliação, intimando/citando as 

partes. Caso contrário, conclusos para extinção. Às providências. Érico 

de Almeida Duarte Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004366-35.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA RENI GNOATO CAPPELLARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERLY RUDGE GNOATO OAB - MT0017786S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SORRISO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT4705-O (ADVOGADO(A))

 

Processo:1004366-35.2018.8.11.0040 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 reclamada(advogado) para pagar o valor do débito 

remanescente (Num. 25455590), no prazo de 15 dias. Sorriso/MT, 

23/03/2020 Cristiane V. Kuhn

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003373-55.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

STEFANELA GATTO CLINICA MEDICA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELLIPE MAKARI MANFRIM OAB - SP343731 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NIKOLE MONIQUE FERNANDES (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo n.º 

1003373-55.2019.8.11.0040 Certifico nos termos da Legislação vigente 

vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, 

§ 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Exequente 

para se manifestar e requerer o que entender de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007619-31.2018.8.11.0040

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:

HERMES TAVARES (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo n.º 

1007619-31.2018.8.11.0040 Certifico nos termos da Legislação vigente 

vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, 

§ 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Exequente 

para se manifestar sobre a correspondência devolvida nos autos, no 

prazo de cinco dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007130-91.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MOSCHEN & MOSCHEN LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSMAR CASAGRANDE (EXECUTADO)

 

Processo: 1007130-91.2018.8.11.0040 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, 23 de março de 2020. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001927-80.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VILMAR CHITOLINA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES OAB - MT0007679A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FS AGRISOLUTIONS INDUSTRIA DE BIOCOMBUSTIVEIS LTDA 

(REQUERIDO)

FIAGRIL (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001927-80.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:VILMAR 

CHITOLINA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ADRIANO VALENTE FUGA 

PIRES POLO PASSIVO: FS AGRISOLUTIONS INDUSTRIA DE 

BIOCOMBUSTIVEIS 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: 

16/06/2020 Hora: 16:20 , no endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, 

SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . 23 de março de 2020 (Assinado 
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Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1005204-41.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AGRINVEST ASSESSORIA DE MERCADOS LTDA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO FERNANDO GOULART OAB - SC33536 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLA PIANESSO DA SILVA PIARDI (EMBARGADO)

LUIZ CARLOS BORGES (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO ANTONIO STUANI OAB - MT6116-O (ADVOGADO(A))

LAURI ANTONIO STUANI OAB - MT6117/B (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1005204-41.2019.8.11.0040. 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 NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar o advogado da parte Embargante, para que se manifeste no 

prazo de 15 (quinze) dias, sobre a contestação apresentada nos autos no 

id. 27283827. Sorriso/MT, 23 de março de 2020. Kelly Cimi Analista 

Judiciária

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001913-96.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLARICE DE FATIMA BASSO ZANELLA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLON ZANELLA OAB - MT0008317A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIMONE DA CUNHA BARBOSA DE ABREU (REU)

CONDOMINIO RESIDENCIAL BRUNA ELISA (REU)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1001913-96.2020.8.11.0040. AUTOR: CLARICE DE FATIMA BASSO 

ZANELLA REU: CONDOMINIO RESIDENCIAL BRUNA ELISA, SIMONE DA 

CUNHA BARBOSA DE ABREU Vistos etc. No que tange à medida de 

urgência pretendida, verifico que se sustenta em alegação de inexistência 

de débito, o que recomenda flexibilização da exigência probatória, 

estabelecido que não teria a reclamante como provar fato negativo. A par 

disso, se procedentes as alegações da parte, a demora no provimento 

jurisdicional lhe acarretará sérios prejuízos, decorrentes da restrição ao 

crédito. Por outro lado, tem-se que a parte reclamada poderá, com 

singeleza abissal, demonstrar eventual inverdade posta na inicial, de modo 

a restabelecer imediatamente o protesto e as cobranças, sem prejuízo das 

sanções cabíveis na hipótese. Nesse contexto de verossimilhança e 

urgência, atento ao preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 

300 do NCPC, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA postulada, para efeito de 

determinar a imediata suspensão do registro do débito em cadastros de 

inadimplentes, em razão dos débitos objeto da ação, até o julgamento final 

da ação. O prazo de cumprimento desta decisão vai fixado em 05 (cinco) 

dias, sob pena de multa por descumprimento, que fixo no valor de 

R$500,00 (quinhentos reais). Oficie-se ao Serviço Extrajudicial/órgãos de 

restrição ao crédito correspondente acerca do conteúdo da presente 

decisão para cumprimento. Cite-se e intime-se a parte reclamada, com as 

advertências legais, e intime-se a parte reclamante, observando-se a 

audiência já designada. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000781-04.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA PEREIRA DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER DE MEIRA COELHO OAB - MT24136/O (ADVOGADO(A))

SOLON MIALET DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT23391/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: 

1000781-04.2020.8.11.0040. REQUERENTE: MARIA PEREIRA DE ANDRADE 

REQUERIDO: AGUAS DE SORRISO S.A. Vistos etc. Nos termos do art. 15, 

I, da Portaria-Conjunta nº 247/2020/TJ c/c art. 5º, da Resolução nº 

313/220/CNJ, DETERMINO a SUSPENSÃO da AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

DESIGNADA nos autos, consignando que o PRAZO sucessivo para 

apresentação de CONTESTAÇÃO (05 dias), bem como de IMPUGNAÇÃO 

(05 dias) correrá após decorrido o prazo mencionado no art. 5º, da 

Resolução nº 313/2020/CNJ. Não obstante, havendo interesse das partes 

na celebração de acordo, deverão, excepcionalmente, apresentar sua 

proposta/contraproposta juntamente com a contestação/impugnação, 

sobre a qual manifestará a parte contrária, no prazo de 05 dias. 

Apresentada contestação e impugnação, eventuais proposta e 

contraproposta e/ou decorrido o prazo, o que deverá ser certificado e/ou, 

ainda, juntado aos autos acordo formulado entre as partes, conclusos. Às 

providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006078-26.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE DIAS MESQUITA (REQUERENTE)

LARISSA INA GRAMKOW (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. G. DE MORAES - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1006078-26.2019.8.11.0040. REQUERENTE: FELIPE DIAS MESQUITA, 

LARISSA INA GRAMKOW REQUERIDO: C. G. DE MORAES - ME Vistos etc. 

Nos termos do art. 15, I, da Portaria-Conjunta nº 247/2020/TJ c/c art. 5º, da 

Resolução nº 313/220/CNJ, DETERMINO a SUSPENSÃO da AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO DESIGNADA nos autos, consignando que o PRAZO 

sucessivo para apresentação de CONTESTAÇÃO (05 dias), bem como de 

IMPUGNAÇÃO (05 dias) correrá após decorrido o prazo mencionado no 

art. 5º, da Resolução nº 313/2020/CNJ. Não obstante, havendo interesse 

das partes na celebração de acordo, deverão, excepcionalmente, 

apresentar sua proposta/contraproposta juntamente com a 

contestação/impugnação, sobre a qual manifestará a parte contrária, no 

prazo de 05 dias. Apresentada contestação e impugnação, eventuais 

proposta e contraproposta e/ou decorrido o prazo, o que deverá ser 

certificado e/ou, ainda, juntado aos autos acordo formulado entre as 

partes, conclusos. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006076-56.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (REQUERENTE)

FELIPE DIAS MESQUITA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO LUIZ SAVI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1006076-56.2019.8.11.0040. REQUERENTE: FELIPE DIAS MESQUITA, 

LARISSA INA GRAMKOW REQUERIDO: MAURO LUIZ SAVI Vistos etc. Nos 

termos do art. 15, I, da Portaria-Conjunta nº 247/2020/TJ c/c art. 5º, da 

Resolução nº 313/220/CNJ, DETERMINO a SUSPENSÃO da AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO DESIGNADA nos autos, consignando que o PRAZO 

sucessivo para apresentação de CONTESTAÇÃO (05 dias), bem como de 

IMPUGNAÇÃO (05 dias) correrá após decorrido o prazo mencionado no 

art. 5º, da Resolução nº 313/2020/CNJ. Não obstante, havendo interesse 

das partes na celebração de acordo, deverão, excepcionalmente, 
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apresentar sua proposta/contraproposta juntamente com a 

contestação/impugnação, sobre a qual manifestará a parte contrária, no 

prazo de 05 dias. Apresentada contestação e impugnação, eventuais 

proposta e contraproposta e/ou decorrido o prazo, o que deverá ser 

certificado e/ou, ainda, juntado aos autos acordo formulado entre as 

partes, conclusos. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000786-26.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANA KAROLINE FRANCA MARIANO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORACIO PERDIZ PINHEIRO NETO OAB - SP157407-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1000786-26.2020.8.11.0040. AUTOR: ANA KAROLINE FRANCA MARIANO 

REU: AVON COSMÉTICOS LTDA Vistos etc. Nos termos do art. 15, I, da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020/TJ c/c art. 5º, da Resolução nº 

313/220/CNJ, DETERMINO a SUSPENSÃO da AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

DESIGNADA nos autos, consignando que o PRAZO sucessivo para 

apresentação de CONTESTAÇÃO (05 dias), bem como de IMPUGNAÇÃO 

(05 dias) correrá após decorrido o prazo mencionado no art. 5º, da 

Resolução nº 313/2020/CNJ. Não obstante, havendo interesse das partes 

na celebração de acordo, deverão, excepcionalmente, apresentar sua 

proposta/contraproposta juntamente com a contestação/impugnação, 

sobre a qual manifestará a parte contrária, no prazo de 05 dias. 

Apresentada contestação e impugnação, eventuais proposta e 

contraproposta e/ou decorrido o prazo, o que deverá ser certificado e/ou, 

ainda, juntado aos autos acordo formulado entre as partes, conclusos. Às 

providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006083-48.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (REQUERENTE)

FELIPE DIAS MESQUITA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MT UOL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1006083-48.2019.8.11.0040. REQUERENTE: FELIPE DIAS MESQUITA, 

LARISSA INA GRAMKOW REQUERIDO: MT UOL Vistos etc. Nos termos do 

art. 15, I, da Portaria-Conjunta nº 247/2020/TJ c/c art. 5º, da Resolução nº 

313/220/CNJ, DETERMINO a SUSPENSÃO da AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

DESIGNADA nos autos, consignando que o PRAZO sucessivo para 

apresentação de CONTESTAÇÃO (05 dias), bem como de IMPUGNAÇÃO 

(05 dias) correrá após decorrido o prazo mencionado no art. 5º, da 

Resolução nº 313/2020/CNJ. Não obstante, havendo interesse das partes 

na celebração de acordo, deverão, excepcionalmente, apresentar sua 

proposta/contraproposta juntamente com a contestação/impugnação, 

sobre a qual manifestará a parte contrária, no prazo de 05 dias. 

Apresentada contestação e impugnação, eventuais proposta e 

contraproposta e/ou decorrido o prazo, o que deverá ser certificado e/ou, 

ainda, juntado aos autos acordo formulado entre as partes, conclusos. Às 

providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006088-70.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (REQUERENTE)

SUELEN TAIS GRAMKOW (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. V. MADUREIRA SILVA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1006088-70.2019.8.11.0040. REQUERENTE: SUELEN TAIS GRAMKOW, 

LARISSA INA GRAMKOW REQUERIDO: R. V. MADUREIRA SILVA - ME 

Vistos etc. Nos termos do art. 15, I, da Portaria-Conjunta nº 247/2020/TJ 

c/c art. 5º, da Resolução nº 313/220/CNJ, DETERMINO a SUSPENSÃO da 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA nos autos, consignando que o 

PRAZO sucessivo para apresentação de CONTESTAÇÃO (05 dias), bem 

como de IMPUGNAÇÃO (05 dias) correrá após decorrido o prazo 

mencionado no art. 5º, da Resolução nº 313/2020/CNJ. Não obstante, 

havendo interesse das partes na celebração de acordo, deverão, 

excepcionalmente, apresentar sua proposta/contraproposta juntamente 

com a contestação/impugnação, sobre a qual manifestará a parte 

contrária, no prazo de 05 dias. Apresentada contestação e impugnação, 

eventuais proposta e contraproposta e/ou decorrido o prazo, o que 

deverá ser certificado e/ou, ainda, juntado aos autos acordo formulado 

entre as partes, conclusos. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000784-56.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FABIA MELO DA SILVA (REQUERENTE)

OTAMIRES ADRIANO DA SILVA (REQUERENTE)

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: 

1000784-56.2020.8.11.0040. REQUERENTE: OTAMIRES ADRIANO DA 

SILVA, FABIA MELO DA SILVA REQUERIDO: AGUAS DE SORRISO S.A. 

Vistos etc. Nos termos do art. 15, I, da Portaria-Conjunta nº 247/2020/TJ 

c/c art. 5º, da Resolução nº 313/220/CNJ, DETERMINO a SUSPENSÃO da 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA nos autos, consignando que o 

PRAZO sucessivo para apresentação de CONTESTAÇÃO (05 dias), bem 

como de IMPUGNAÇÃO (05 dias) correrá após decorrido o prazo 

mencionado no art. 5º, da Resolução nº 313/2020/CNJ. Não obstante, 

havendo interesse das partes na celebração de acordo, deverão, 

excepcionalmente, apresentar sua proposta/contraproposta juntamente 

com a contestação/impugnação, sobre a qual manifestará a parte 

contrária, no prazo de 05 dias. Apresentada contestação e impugnação, 

eventuais proposta e contraproposta e/ou decorrido o prazo, o que 

deverá ser certificado e/ou, ainda, juntado aos autos acordo formulado 

entre as partes, conclusos. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000800-10.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

REGIANE DE SOUSA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT14519-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1000800-10.2020.8.11.0040. REQUERENTE: REGIANE DE SOUSA SANTOS 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Nos termos do art. 15, I, da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020/TJ c/c art. 5º, da Resolução nº 

313/220/CNJ, DETERMINO a SUSPENSÃO da AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

DESIGNADA nos autos, consignando que o PRAZO sucessivo para 

apresentação de CONTESTAÇÃO (05 dias), bem como de IMPUGNAÇÃO 
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(05 dias) correrá após decorrido o prazo mencionado no art. 5º, da 

Resolução nº 313/2020/CNJ. Não obstante, havendo interesse das partes 

na celebração de acordo, deverão, excepcionalmente, apresentar sua 

proposta/contraproposta juntamente com a contestação/impugnação, 

sobre a qual manifestará a parte contrária, no prazo de 05 dias. 

Apresentada contestação e impugnação, eventuais proposta e 

contraproposta e/ou decorrido o prazo, o que deverá ser certificado e/ou, 

ainda, juntado aos autos acordo formulado entre as partes, conclusos. Às 

providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000811-39.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROMILDO COSTA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT14519-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1000811-39.2020.8.11.0040. REQUERENTE: ROMILDO COSTA LIMA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Nos termos do art. 15, I, da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020/TJ c/c art. 5º, da Resolução nº 

313/220/CNJ, DETERMINO a SUSPENSÃO da AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

DESIGNADA nos autos, consignando que o PRAZO sucessivo para 

apresentação de CONTESTAÇÃO (05 dias), bem como de IMPUGNAÇÃO 

(05 dias) correrá após decorrido o prazo mencionado no art. 5º, da 

Resolução nº 313/2020/CNJ. Não obstante, havendo interesse das partes 

na celebração de acordo, deverão, excepcionalmente, apresentar sua 

proposta/contraproposta juntamente com a contestação/impugnação, 

sobre a qual manifestará a parte contrária, no prazo de 05 dias. 

Apresentada contestação e impugnação, eventuais proposta e 

contraproposta e/ou decorrido o prazo, o que deverá ser certificado e/ou, 

ainda, juntado aos autos acordo formulado entre as partes, conclusos. Às 

providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000802-77.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO FINCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1000802-77.2020.8.11.0040. REQUERENTE: CELSO FINCO REQUERIDO: 

VIVO S.A. Vistos etc. Nos termos do art. 15, I, da Portaria-Conjunta nº 

247/2020/TJ c/c art. 5º, da Resolução nº 313/220/CNJ, DETERMINO a 

SUSPENSÃO da AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA nos autos, 

consignando que o PRAZO sucessivo para apresentação de 

CONTESTAÇÃO (05 dias), bem como de IMPUGNAÇÃO (05 dias) correrá 

após decorrido o prazo mencionado no art. 5º, da Resolução nº 

313/2020/CNJ. Não obstante, havendo interesse das partes na celebração 

de acordo, deverão, excepcionalmente,  apresentar sua 

proposta/contraproposta juntamente com a contestação/impugnação, 

sobre a qual manifestará a parte contrária, no prazo de 05 dias. 

Apresentada contestação e impugnação, eventuais proposta e 

contraproposta e/ou decorrido o prazo, o que deverá ser certificado e/ou, 

ainda, juntado aos autos acordo formulado entre as partes, conclusos. Às 

providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003960-77.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELETRO FORTE HOME DESIGNER LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA ELIZA BENITEZ DE ARAUJO OAB - MT24676/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INOBEL COSMETICOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVAIR KICHEL ZUFFO OAB - MT0022480A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1003960-77.2019.8.11.0040. EXEQUENTE: ELETRO FORTE HOME 

DESIGNER LTDA - ME EXECUTADO: INOBEL COSMETICOS LTDA Vistos 

etc. Nos termos do art. 15, I, da Portaria-Conjunta nº 247/2020/TJ c/c art. 

5º, da Resolução nº 313/220/CNJ, DETERMINO a SUSPENSÃO da 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA nos autos, consignando que o 

PRAZO sucessivo para apresentação de CONTESTAÇÃO (05 dias), bem 

como de IMPUGNAÇÃO (05 dias) correrá após decorrido o prazo 

mencionado no art. 5º, da Resolução nº 313/2020/CNJ. Não obstante, 

havendo interesse das partes na celebração de acordo, deverão, 

excepcionalmente, apresentar sua proposta/contraproposta juntamente 

com a contestação/impugnação, sobre a qual manifestará a parte 

contrária, no prazo de 05 dias. Apresentada contestação e impugnação, 

eventuais proposta e contraproposta e/ou decorrido o prazo, o que 

deverá ser certificado e/ou, ainda, juntado aos autos acordo formulado 

entre as partes, conclusos. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007255-25.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DONIZETTI DE MORAES BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1007255-25.2019.8.11.0040. REQUERENTE: DONIZETTI DE MORAES 

BORGES REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Nos termos do art. 15, I, da Portaria-Conjunta nº 

247/2020/TJ c/c art. 5º, da Resolução nº 313/220/CNJ, DETERMINO a 

SUSPENSÃO da AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA nos autos, 

consignando que o PRAZO sucessivo para apresentação de 

CONTESTAÇÃO (05 dias), bem como de IMPUGNAÇÃO (05 dias) correrá 

após decorrido o prazo mencionado no art. 5º, da Resolução nº 

313/2020/CNJ. Não obstante, havendo interesse das partes na celebração 

de acordo, deverão, excepcionalmente,  apresentar sua 

proposta/contraproposta juntamente com a contestação/impugnação, 

sobre a qual manifestará a parte contrária, no prazo de 05 dias. 

Apresentada contestação e impugnação, eventuais proposta e 

contraproposta e/ou decorrido o prazo, o que deverá ser certificado e/ou, 

ainda, juntado aos autos acordo formulado entre as partes, conclusos. Às 

providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007259-62.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA SABRINA LOPEZ SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1007259-62.2019.8.11.0040. REQUERENTE: ANDREIA SABRINA LOPEZ 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Nos termos do art. 15, I, da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020/TJ c/c art. 5º, da Resolução nº 

313/220/CNJ, DETERMINO a SUSPENSÃO da AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

DESIGNADA nos autos, consignando que o PRAZO sucessivo para 

apresentação de CONTESTAÇÃO (05 dias), bem como de IMPUGNAÇÃO 

(05 dias) correrá após decorrido o prazo mencionado no art. 5º, da 

Resolução nº 313/2020/CNJ. Não obstante, havendo interesse das partes 

na celebração de acordo, deverão, excepcionalmente, apresentar sua 

proposta/contraproposta juntamente com a contestação/impugnação, 

sobre a qual manifestará a parte contrária, no prazo de 05 dias. 

Apresentada contestação e impugnação, eventuais proposta e 

contraproposta e/ou decorrido o prazo, o que deverá ser certificado e/ou, 

ainda, juntado aos autos acordo formulado entre as partes, conclusos. Às 

providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003708-74.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERSON ATILIO BERGAMIN & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANNA CAROLINE ANDRADE SILVA 06568678171 (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1003708-74.2019.8.11.0040. REQUERENTE: ROBERSON ATILIO 

BERGAMIN & CIA LTDA - EPP REQUERIDO: ANNA CAROLINE ANDRADE 

SILVA 06568678171 Vistos etc. Nos termos do art. 15, I, da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020/TJ c/c art. 5º, da Resolução nº 

313/220/CNJ, DETERMINO a SUSPENSÃO da AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

DESIGNADA nos autos, consignando que o PRAZO sucessivo para 

apresentação de CONTESTAÇÃO (05 dias), bem como de IMPUGNAÇÃO 

(05 dias) correrá após decorrido o prazo mencionado no art. 5º, da 

Resolução nº 313/2020/CNJ. Não obstante, havendo interesse das partes 

na celebração de acordo, deverão, excepcionalmente, apresentar sua 

proposta/contraproposta juntamente com a contestação/impugnação, 

sobre a qual manifestará a parte contrária, no prazo de 05 dias. 

Apresentada contestação e impugnação, eventuais proposta e 

contraproposta e/ou decorrido o prazo, o que deverá ser certificado e/ou, 

ainda, juntado aos autos acordo formulado entre as partes, conclusos. Às 

providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007274-31.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO LUIZ GOMES SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1007274-31.2019.8.11.0040. REQUERENTE: SEBASTIAO LUIZ GOMES 

SOARES REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos etc. Nos termos do art. 

15, I, da Portaria-Conjunta nº 247/2020/TJ c/c art. 5º, da Resolução nº 

313/220/CNJ, DETERMINO a SUSPENSÃO da AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

DESIGNADA nos autos, consignando que o PRAZO sucessivo para 

apresentação de CONTESTAÇÃO (05 dias), bem como de IMPUGNAÇÃO 

(05 dias) correrá após decorrido o prazo mencionado no art. 5º, da 

Resolução nº 313/2020/CNJ. Não obstante, havendo interesse das partes 

na celebração de acordo, deverão, excepcionalmente, apresentar sua 

proposta/contraproposta juntamente com a contestação/impugnação, 

sobre a qual manifestará a parte contrária, no prazo de 05 dias. 

Apresentada contestação e impugnação, eventuais proposta e 

contraproposta e/ou decorrido o prazo, o que deverá ser certificado e/ou, 

ainda, juntado aos autos acordo formulado entre as partes, conclusos. Às 

providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007281-23.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI BRIXNER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1007281-23.2019.8.11.0040. REQUERENTE: VANDERLEI BRIXNER 

REQUERIDO: CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA Vistos etc. 

Nos termos do art. 15, I, da Portaria-Conjunta nº 247/2020/TJ c/c art. 5º, da 

Resolução nº 313/220/CNJ, DETERMINO a SUSPENSÃO da AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO DESIGNADA nos autos, consignando que o PRAZO 

sucessivo para apresentação de CONTESTAÇÃO (05 dias), bem como de 

IMPUGNAÇÃO (05 dias) correrá após decorrido o prazo mencionado no 

art. 5º, da Resolução nº 313/2020/CNJ. Não obstante, havendo interesse 

das partes na celebração de acordo, deverão, excepcionalmente, 

apresentar sua proposta/contraproposta juntamente com a 

contestação/impugnação, sobre a qual manifestará a parte contrária, no 

prazo de 05 dias. Apresentada contestação e impugnação, eventuais 

proposta e contraproposta e/ou decorrido o prazo, o que deverá ser 

certificado e/ou, ainda, juntado aos autos acordo formulado entre as 

partes, conclusos. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007315-95.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CATARINA PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAGISFER INDUSTRIA METALURGICA LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JORGE LEANDRO RENZ OAB - RS66613 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1007315-95.2019.8.11.0040. REQUERENTE: CATARINA PEREIRA 

REQUERIDO: MAGISFER INDUSTRIA METALURGICA LTDA - EPP Vistos etc. 

Nos termos do art. 15, I, da Portaria-Conjunta nº 247/2020/TJ c/c art. 5º, da 

Resolução nº 313/220/CNJ, DETERMINO a SUSPENSÃO da AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO DESIGNADA nos autos, consignando que o PRAZO 

sucessivo para apresentação de CONTESTAÇÃO (05 dias), bem como de 

IMPUGNAÇÃO (05 dias) correrá após decorrido o prazo mencionado no 

art. 5º, da Resolução nº 313/2020/CNJ. Não obstante, havendo interesse 

das partes na celebração de acordo, deverão, excepcionalmente, 

apresentar sua proposta/contraproposta juntamente com a 

contestação/impugnação, sobre a qual manifestará a parte contrária, no 

prazo de 05 dias. Apresentada contestação e impugnação, eventuais 

proposta e contraproposta e/ou decorrido o prazo, o que deverá ser 

certificado e/ou, ainda, juntado aos autos acordo formulado entre as 

partes, conclusos. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007267-39.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LAURITA OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO EUSTAQUIO DE SOUZA JUNIOR OAB - MT23547/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1007267-39.2019.8.11.0040. REQUERENTE: LAURITA OLIVEIRA DA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Nos termos do art. 15, I, da Portaria-Conjunta nº 

247/2020/TJ c/c art. 5º, da Resolução nº 313/220/CNJ, DETERMINO a 

SUSPENSÃO da AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA nos autos, 

consignando que o PRAZO sucessivo para apresentação de 

CONTESTAÇÃO (05 dias), bem como de IMPUGNAÇÃO (05 dias) correrá 

após decorrido o prazo mencionado no art. 5º, da Resolução nº 

313/2020/CNJ. Não obstante, havendo interesse das partes na celebração 

de acordo, deverão, excepcionalmente,  apresentar sua 

proposta/contraproposta juntamente com a contestação/impugnação, 

sobre a qual manifestará a parte contrária, no prazo de 05 dias. 

Apresentada contestação e impugnação, eventuais proposta e 

contraproposta e/ou decorrido o prazo, o que deverá ser certificado e/ou, 

ainda, juntado aos autos acordo formulado entre as partes, conclusos. Às 

providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007044-86.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MIRANDA LIMA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELLIPE MAKARI MANFRIM OAB - SP343731 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO MARCELO DE SIMONE OAB - MT3937-O (ADVOGADO(A))

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN OAB - MT16962-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1007044-86.2019.8.11.0040. REQUERENTE: ANTONIO MIRANDA LIMA 

FILHO REQUERIDO: UNIC SORRISO LTDA Vistos etc. Nos termos do art. 

15, I, da Portaria-Conjunta nº 247/2020/TJ c/c art. 5º, da Resolução nº 

313/220/CNJ, DETERMINO a SUSPENSÃO da AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

DESIGNADA nos autos, consignando que o PRAZO sucessivo para 

apresentação de CONTESTAÇÃO (05 dias), bem como de IMPUGNAÇÃO 

(05 dias) correrá após decorrido o prazo mencionado no art. 5º, da 

Resolução nº 313/2020/CNJ. Não obstante, havendo interesse das partes 

na celebração de acordo, deverão, excepcionalmente, apresentar sua 

proposta/contraproposta juntamente com a contestação/impugnação, 

sobre a qual manifestará a parte contrária, no prazo de 05 dias. 

Apresentada contestação e impugnação, eventuais proposta e 

contraproposta e/ou decorrido o prazo, o que deverá ser certificado e/ou, 

ainda, juntado aos autos acordo formulado entre as partes, conclusos. Às 

providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007307-21.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO RODRIGUES MENDONCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1007307-21.2019.8.11.0040. REQUERENTE: LUCIANO RODRIGUES 

MENDONCA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Nos 

termos do art. 15, I, da Portaria-Conjunta nº 247/2020/TJ c/c art. 5º, da 

Resolução nº 313/220/CNJ, DETERMINO a SUSPENSÃO da AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO DESIGNADA nos autos, consignando que o PRAZO 

sucessivo para apresentação de CONTESTAÇÃO (05 dias), bem como de 

IMPUGNAÇÃO (05 dias) correrá após decorrido o prazo mencionado no 

art. 5º, da Resolução nº 313/2020/CNJ. Não obstante, havendo interesse 

das partes na celebração de acordo, deverão, excepcionalmente, 

apresentar sua proposta/contraproposta juntamente com a 

contestação/impugnação, sobre a qual manifestará a parte contrária, no 

prazo de 05 dias. Apresentada contestação e impugnação, eventuais 

proposta e contraproposta e/ou decorrido o prazo, o que deverá ser 

certificado e/ou, ainda, juntado aos autos acordo formulado entre as 

partes, conclusos. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007314-13.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KAMILA TEODORO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1007314-13.2019.8.11.0040. REQUERENTE: KAMILA TEODORO DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos etc. Nos termos do art. 15, I, da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020/TJ c/c art. 5º, da Resolução nº 

313/220/CNJ, DETERMINO a SUSPENSÃO da AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

DESIGNADA nos autos, consignando que o PRAZO sucessivo para 

apresentação de CONTESTAÇÃO (05 dias), bem como de IMPUGNAÇÃO 

(05 dias) correrá após decorrido o prazo mencionado no art. 5º, da 

Resolução nº 313/2020/CNJ. Não obstante, havendo interesse das partes 

na celebração de acordo, deverão, excepcionalmente, apresentar sua 

proposta/contraproposta juntamente com a contestação/impugnação, 

sobre a qual manifestará a parte contrária, no prazo de 05 dias. 

Apresentada contestação e impugnação, eventuais proposta e 

contraproposta e/ou decorrido o prazo, o que deverá ser certificado e/ou, 

ainda, juntado aos autos acordo formulado entre as partes, conclusos. Às 

providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007319-35.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1007319-35.2019.8.11.0040. REQUERENTE: RENATO CARDOSO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos etc. Nos termos do art. 15, I, da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020/TJ c/c art. 5º, da Resolução nº 

313/220/CNJ, DETERMINO a SUSPENSÃO da AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

DESIGNADA nos autos, consignando que o PRAZO sucessivo para 

apresentação de CONTESTAÇÃO (05 dias), bem como de IMPUGNAÇÃO 

(05 dias) correrá após decorrido o prazo mencionado no art. 5º, da 

Resolução nº 313/2020/CNJ. Não obstante, havendo interesse das partes 

na celebração de acordo, deverão, excepcionalmente, apresentar sua 

proposta/contraproposta juntamente com a contestação/impugnação, 

sobre a qual manifestará a parte contrária, no prazo de 05 dias. 

Apresentada contestação e impugnação, eventuais proposta e 

contraproposta e/ou decorrido o prazo, o que deverá ser certificado e/ou, 

ainda, juntado aos autos acordo formulado entre as partes, conclusos. Às 

providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito
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Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000082-13.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE BENETTI DA SILVA 04715689103 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEAN CARLOS ROVARIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1000082-13.2020.8.11.0040. REQUERENTE: PAULO HENRIQUE BENETTI 

DA SILVA 04715689103 REQUERIDO: JEAN CARLOS ROVARIS Vistos 

etc. Nos termos do art. 15, I, da Portaria-Conjunta nº 247/2020/TJ c/c art. 

5º, da Resolução nº 313/220/CNJ, DETERMINO a SUSPENSÃO da 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA nos autos, consignando que o 

PRAZO sucessivo para apresentação de CONTESTAÇÃO (05 dias), bem 

como de IMPUGNAÇÃO (05 dias) correrá após decorrido o prazo 

mencionado no art. 5º, da Resolução nº 313/2020/CNJ. Não obstante, 

havendo interesse das partes na celebração de acordo, deverão, 

excepcionalmente, apresentar sua proposta/contraproposta juntamente 

com a contestação/impugnação, sobre a qual manifestará a parte 

contrária, no prazo de 05 dias. Apresentada contestação e impugnação, 

eventuais proposta e contraproposta e/ou decorrido o prazo, o que 

deverá ser certificado e/ou, ainda, juntado aos autos acordo formulado 

entre as partes, conclusos. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010568-74.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MACHADO CARNIEL & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO GOMES BATISTA OAB - MT0011533A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELIO JOSE SABINO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8010568-74.2016.8.11.0040. REQUERENTE: MACHADO CARNIEL & CIA 

LTDA - ME REQUERIDO: CELIO JOSE SABINO Vistos etc. Nos termos do 

art. 15, I, da Portaria-Conjunta nº 247/2020/TJ c/c art. 5º, da Resolução nº 

313/220/CNJ, DETERMINO a SUSPENSÃO da AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

DESIGNADA nos autos, consignando que o PRAZO sucessivo para 

apresentação de CONTESTAÇÃO (05 dias), bem como de IMPUGNAÇÃO 

(05 dias) correrá após decorrido o prazo mencionado no art. 5º, da 

Resolução nº 313/2020/CNJ. Não obstante, havendo interesse das partes 

na celebração de acordo, deverão, excepcionalmente, apresentar sua 

proposta/contraproposta juntamente com a contestação/impugnação, 

sobre a qual manifestará a parte contrária, no prazo de 05 dias. 

Apresentada contestação e impugnação, eventuais proposta e 

contraproposta e/ou decorrido o prazo, o que deverá ser certificado e/ou, 

ainda, juntado aos autos acordo formulado entre as partes, conclusos. Às 

providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000084-80.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO FERREIRA LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1000084-80.2020.8.11.0040. REQUERENTE: FRANCISCO FERREIRA LIMA 

REQUERIDO: OI S.A Vistos etc. Nos termos do art. 15, I, da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020/TJ c/c art. 5º, da Resolução nº 

313/220/CNJ, DETERMINO a SUSPENSÃO da AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

DESIGNADA nos autos, consignando que o PRAZO sucessivo para 

apresentação de CONTESTAÇÃO (05 dias), bem como de IMPUGNAÇÃO 

(05 dias) correrá após decorrido o prazo mencionado no art. 5º, da 

Resolução nº 313/2020/CNJ. Não obstante, havendo interesse das partes 

na celebração de acordo, deverão, excepcionalmente, apresentar sua 

proposta/contraproposta juntamente com a contestação/impugnação, 

sobre a qual manifestará a parte contrária, no prazo de 05 dias. 

Apresentada contestação e impugnação, eventuais proposta e 

contraproposta e/ou decorrido o prazo, o que deverá ser certificado e/ou, 

ainda, juntado aos autos acordo formulado entre as partes, conclusos. Às 

providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000085-65.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA GIULIA FERNANDES MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE VELOSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1000085-65.2020.8.11.0040. REQUERENTE: ANDRESSA GIULIA 

FERNANDES MARQUES REQUERIDO: CRISTIANE VELOSO Vistos etc. Nos 

termos do art. 15, I, da Portaria-Conjunta nº 247/2020/TJ c/c art. 5º, da 

Resolução nº 313/220/CNJ, DETERMINO a SUSPENSÃO da AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO DESIGNADA nos autos, consignando que o PRAZO 

sucessivo para apresentação de CONTESTAÇÃO (05 dias), bem como de 

IMPUGNAÇÃO (05 dias) correrá após decorrido o prazo mencionado no 

art. 5º, da Resolução nº 313/2020/CNJ. Não obstante, havendo interesse 

das partes na celebração de acordo, deverão, excepcionalmente, 

apresentar sua proposta/contraproposta juntamente com a 

contestação/impugnação, sobre a qual manifestará a parte contrária, no 

prazo de 05 dias. Apresentada contestação e impugnação, eventuais 

proposta e contraproposta e/ou decorrido o prazo, o que deverá ser 

certificado e/ou, ainda, juntado aos autos acordo formulado entre as 

partes, conclusos. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000579-61.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FURTUNATO JOSE DE MEIRELES (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO DE AZEVEDO PONTES OAB - MT8502/O 

(ADVOGADO(A))

SOLANGE DA COSTA SILVA OAB - MT0015270S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUZIA APARECIDA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCAS COLDEBELLA OAB - MT21969/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1000579-61.2019.8.11.0040. INTERESSADO: FURTUNATO JOSE DE 

MEIRELES REQUERIDO: LUZIA APARECIDA SILVA Vistos etc. Nos termos 

do art. 15, I, da Portaria-Conjunta nº 247/2020/TJ c/c art. 5º, da Resolução 

nº 313/220/CNJ, DETERMINO a SUSPENSÃO da AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO DESIGNADA nos autos, consignando que o PRAZO 

sucessivo para apresentação de CONTESTAÇÃO (05 dias), bem como de 

IMPUGNAÇÃO (05 dias) correrá após decorrido o prazo mencionado no 

art. 5º, da Resolução nº 313/2020/CNJ. Não obstante, havendo interesse 

das partes na celebração de acordo, deverão, excepcionalmente, 

apresentar sua proposta/contraproposta juntamente com a 

contestação/impugnação, sobre a qual manifestará a parte contrária, no 

prazo de 05 dias. Apresentada contestação e impugnação, eventuais 

proposta e contraproposta e/ou decorrido o prazo, o que deverá ser 
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certificado e/ou, ainda, juntado aos autos acordo formulado entre as 

partes, conclusos. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006108-61.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NEVIO MANFIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIANE VIZZOTTO OAB - MT12679-B (ADVOGADO(A))

ANDREIA CRISTIANE HECK OAB - MT16253/B-B (ADVOGADO(A))

NEVIO MANFIO OAB - MT16226/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGROSHOW COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1006108-61.2019.8.11.0040. REQUERENTE: NEVIO MANFIO REQUERIDO: 

AGROSHOW COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA Vistos 

etc. Nos termos do art. 15, I, da Portaria-Conjunta nº 247/2020/TJ c/c art. 

5º, da Resolução nº 313/220/CNJ, DETERMINO a SUSPENSÃO da 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA nos autos, consignando que o 

PRAZO sucessivo para apresentação de CONTESTAÇÃO (05 dias), bem 

como de IMPUGNAÇÃO (05 dias) correrá após decorrido o prazo 

mencionado no art. 5º, da Resolução nº 313/2020/CNJ. Não obstante, 

havendo interesse das partes na celebração de acordo, deverão, 

excepcionalmente, apresentar sua proposta/contraproposta juntamente 

com a contestação/impugnação, sobre a qual manifestará a parte 

contrária, no prazo de 05 dias. Apresentada contestação e impugnação, 

eventuais proposta e contraproposta e/ou decorrido o prazo, o que 

deverá ser certificado e/ou, ainda, juntado aos autos acordo formulado 

entre as partes, conclusos. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000086-50.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GISELE WOLFF LIMA (REQUERENTE)

FRANCISCO FERREIRA LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1000086-50.2020.8.11.0040. REQUERENTE: FRANCISCO FERREIRA LIMA, 

GISELE WOLFF LIMA REQUERIDO: OI S.A, TELEFONICA BRASIL S.A. 

Vistos etc. Nos termos do art. 15, I, da Portaria-Conjunta nº 247/2020/TJ 

c/c art. 5º, da Resolução nº 313/220/CNJ, DETERMINO a SUSPENSÃO da 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA nos autos, consignando que o 

PRAZO sucessivo para apresentação de CONTESTAÇÃO (05 dias), bem 

como de IMPUGNAÇÃO (05 dias) correrá após decorrido o prazo 

mencionado no art. 5º, da Resolução nº 313/2020/CNJ. Não obstante, 

havendo interesse das partes na celebração de acordo, deverão, 

excepcionalmente, apresentar sua proposta/contraproposta juntamente 

com a contestação/impugnação, sobre a qual manifestará a parte 

contrária, no prazo de 05 dias. Apresentada contestação e impugnação, 

eventuais proposta e contraproposta e/ou decorrido o prazo, o que 

deverá ser certificado e/ou, ainda, juntado aos autos acordo formulado 

entre as partes, conclusos. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007177-31.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

A.T.R. COMERCIO DE CALCADOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA ROSANE VIEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1007177-31.2019.8.11.0040. EXEQUENTE: A.T.R. COMERCIO DE 

CALCADOS LTDA EXECUTADO: MARCIA ROSANE VIEIRA Vistos etc. Nos 

termos do art. 15, I, da Portaria-Conjunta nº 247/2020/TJ c/c art. 5º, da 

Resolução nº 313/220/CNJ, DETERMINO a SUSPENSÃO da AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO DESIGNADA nos autos, consignando que o PRAZO 

sucessivo para apresentação de CONTESTAÇÃO (05 dias), bem como de 

IMPUGNAÇÃO (05 dias) correrá após decorrido o prazo mencionado no 

art. 5º, da Resolução nº 313/2020/CNJ. Não obstante, havendo interesse 

das partes na celebração de acordo, deverão, excepcionalmente, 

apresentar sua proposta/contraproposta juntamente com a 

contestação/impugnação, sobre a qual manifestará a parte contrária, no 

prazo de 05 dias. Apresentada contestação e impugnação, eventuais 

proposta e contraproposta e/ou decorrido o prazo, o que deverá ser 

certificado e/ou, ainda, juntado aos autos acordo formulado entre as 

partes, conclusos. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000170-51.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE CADORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAM DOS SANTOS PUHL OAB - MT24067/O (ADVOGADO(A))

KARINA ROMAO CALVO OAB - MT19370/O (ADVOGADO(A))

CARLOS ALBERTO KOCH OAB - MT7299-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1000170-51.2020.8.11.0040. REQUERENTE: JAQUELINE CADORE 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

Vistos etc. Nos termos do art. 15, I, da Portaria-Conjunta nº 247/2020/TJ 

c/c art. 5º, da Resolução nº 313/220/CNJ, DETERMINO a SUSPENSÃO da 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA nos autos, consignando que o 

PRAZO sucessivo para apresentação de CONTESTAÇÃO (05 dias), bem 

como de IMPUGNAÇÃO (05 dias) correrá após decorrido o prazo 

mencionado no art. 5º, da Resolução nº 313/2020/CNJ. Não obstante, 

havendo interesse das partes na celebração de acordo, deverão, 

excepcionalmente, apresentar sua proposta/contraproposta juntamente 

com a contestação/impugnação, sobre a qual manifestará a parte 

contrária, no prazo de 05 dias. Apresentada contestação e impugnação, 

eventuais proposta e contraproposta e/ou decorrido o prazo, o que 

deverá ser certificado e/ou, ainda, juntado aos autos acordo formulado 

entre as partes, conclusos. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000126-32.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEOCADIA WILK APIO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOELMA PEREIRA GOMES FRANCO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1000126-32.2020.8.11.0040. REQUERENTE: LEOCADIA WILK APIO - ME 
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REQUERIDO: JOELMA PEREIRA GOMES FRANCO Vistos etc. Nos termos 

do art. 15, I, da Portaria-Conjunta nº 247/2020/TJ c/c art. 5º, da Resolução 

nº 313/220/CNJ, DETERMINO a SUSPENSÃO da AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO DESIGNADA nos autos, consignando que o PRAZO 

sucessivo para apresentação de CONTESTAÇÃO (05 dias), bem como de 

IMPUGNAÇÃO (05 dias) correrá após decorrido o prazo mencionado no 

art. 5º, da Resolução nº 313/2020/CNJ. Não obstante, havendo interesse 

das partes na celebração de acordo, deverão, excepcionalmente, 

apresentar sua proposta/contraproposta juntamente com a 

contestação/impugnação, sobre a qual manifestará a parte contrária, no 

prazo de 05 dias. Apresentada contestação e impugnação, eventuais 

proposta e contraproposta e/ou decorrido o prazo, o que deverá ser 

certificado e/ou, ainda, juntado aos autos acordo formulado entre as 

partes, conclusos. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000138-46.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEOVALDIR DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RHENAN ARTHUR FUZINATO OAB - MT26183/O (ADVOGADO(A))

MATHIS HALEY PUERARI PEDRA OAB - MT22764/O (ADVOGADO(A))

WALTER DJONES RAPUANO OAB - MT0016505A (ADVOGADO(A))

ANTONIO LENOAR MARTINS OAB - MT7.975-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1000138-46.2020.8.11.0040. AUTOR: LEOVALDIR DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO Vistos etc. Nos termos do art. 15, I, da Portaria-Conjunta nº 

247/2020/TJ c/c art. 5º, da Resolução nº 313/220/CNJ, DETERMINO a 

SUSPENSÃO da AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA nos autos, 

consignando que o PRAZO sucessivo para apresentação de 

CONTESTAÇÃO (05 dias), bem como de IMPUGNAÇÃO (05 dias) correrá 

após decorrido o prazo mencionado no art. 5º, da Resolução nº 

313/2020/CNJ. Não obstante, havendo interesse das partes na celebração 

de acordo, deverão, excepcionalmente,  apresentar sua 

proposta/contraproposta juntamente com a contestação/impugnação, 

sobre a qual manifestará a parte contrária, no prazo de 05 dias. 

Apresentada contestação e impugnação, eventuais proposta e 

contraproposta e/ou decorrido o prazo, o que deverá ser certificado e/ou, 

ainda, juntado aos autos acordo formulado entre as partes, conclusos. Às 

providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000102-04.2020.8.11.0040

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

MODA MENOR COMERCIO DE ROUPAS INFANTIS LTDA - ME OAB - 

14.898.436/0001-54 (REPRESENTANTE)

MARINEZ RIBEIRO HOFFMANN OAB - MT27579/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIANE LOPES NUNES (INTERESSADO)

EUDES MACHADO OSTEMBERG (INTERESSADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1000102-04.2020.8.11.0040. REPRESENTANTE: MODA MENOR COMERCIO 

DE ROUPAS INFANTIS LTDA - ME INTERESSADO: EUDES MACHADO 

OSTEMBERG, JOSIANE LOPES NUNES Vistos etc. Nos termos do art. 15, I, 

da Portaria-Conjunta nº 247/2020/TJ c/c art. 5º, da Resolução nº 

313/220/CNJ, DETERMINO a SUSPENSÃO da AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

DESIGNADA nos autos, consignando que o PRAZO sucessivo para 

apresentação de CONTESTAÇÃO (05 dias), bem como de IMPUGNAÇÃO 

(05 dias) correrá após decorrido o prazo mencionado no art. 5º, da 

Resolução nº 313/2020/CNJ. Não obstante, havendo interesse das partes 

na celebração de acordo, deverão, excepcionalmente, apresentar sua 

proposta/contraproposta juntamente com a contestação/impugnação, 

sobre a qual manifestará a parte contrária, no prazo de 05 dias. 

Apresentada contestação e impugnação, eventuais proposta e 

contraproposta e/ou decorrido o prazo, o que deverá ser certificado e/ou, 

ainda, juntado aos autos acordo formulado entre as partes, conclusos. Às 

providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000140-16.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO TERCAL (REQUERENTE)

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: 

1000140-16.2020.8.11.0040. REQUERENTE: PAULO SERGIO TERCAL 

REQUERIDO: AGUAS DE SORRISO S.A. Vistos etc. Nos termos do art. 15, 

I, da Portaria-Conjunta nº 247/2020/TJ c/c art. 5º, da Resolução nº 

313/220/CNJ, DETERMINO a SUSPENSÃO da AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

DESIGNADA nos autos, consignando que o PRAZO sucessivo para 

apresentação de CONTESTAÇÃO (05 dias), bem como de IMPUGNAÇÃO 

(05 dias) correrá após decorrido o prazo mencionado no art. 5º, da 

Resolução nº 313/2020/CNJ. Não obstante, havendo interesse das partes 

na celebração de acordo, deverão, excepcionalmente, apresentar sua 

proposta/contraproposta juntamente com a contestação/impugnação, 

sobre a qual manifestará a parte contrária, no prazo de 05 dias. 

Apresentada contestação e impugnação, eventuais proposta e 

contraproposta e/ou decorrido o prazo, o que deverá ser certificado e/ou, 

ainda, juntado aos autos acordo formulado entre as partes, conclusos. Às 

providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000142-83.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JUSTINA SILVA GOMES LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR BARBIERI OAB - MT0017739A (ADVOGADO(A))

VANESSA DALSOQUIO OAB - MT17336/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REU)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1000142-83.2020.8.11.0040. AUTOR: MARIA JUSTINA SILVA GOMES 

LIMA REU: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos etc. Nos termos do 

art. 15, I, da Portaria-Conjunta nº 247/2020/TJ c/c art. 5º, da Resolução nº 

313/220/CNJ, DETERMINO a SUSPENSÃO da AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

DESIGNADA nos autos, consignando que o PRAZO sucessivo para 

apresentação de CONTESTAÇÃO (05 dias), bem como de IMPUGNAÇÃO 

(05 dias) correrá após decorrido o prazo mencionado no art. 5º, da 

Resolução nº 313/2020/CNJ. Não obstante, havendo interesse das partes 

na celebração de acordo, deverão, excepcionalmente, apresentar sua 

proposta/contraproposta juntamente com a contestação/impugnação, 

sobre a qual manifestará a parte contrária, no prazo de 05 dias. 

Apresentada contestação e impugnação, eventuais proposta e 

contraproposta e/ou decorrido o prazo, o que deverá ser certificado e/ou, 

ainda, juntado aos autos acordo formulado entre as partes, conclusos. Às 

providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000100-34.2020.8.11.0040

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

MODA MENOR COMERCIO DE ROUPAS INFANTIS LTDA - ME OAB - 

14.898.436/0001-54 (REPRESENTANTE)

MARINEZ RIBEIRO HOFFMANN OAB - MT27579/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEBORA DOS SANTOS SILVA (INTERESSADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1000100-34.2020.8.11.0040. REPRESENTANTE: MODA MENOR COMERCIO 

DE ROUPAS INFANTIS LTDA - ME INTERESSADO: DEBORA DOS SANTOS 

SILVA Vistos etc. Nos termos do art. 15, I, da Portaria-Conjunta nº 

247/2020/TJ c/c art. 5º, da Resolução nº 313/220/CNJ, DETERMINO a 

SUSPENSÃO da AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA nos autos, 

consignando que o PRAZO sucessivo para apresentação de 

CONTESTAÇÃO (05 dias), bem como de IMPUGNAÇÃO (05 dias) correrá 

após decorrido o prazo mencionado no art. 5º, da Resolução nº 

313/2020/CNJ. Não obstante, havendo interesse das partes na celebração 

de acordo, deverão, excepcionalmente,  apresentar sua 

proposta/contraproposta juntamente com a contestação/impugnação, 

sobre a qual manifestará a parte contrária, no prazo de 05 dias. 

Apresentada contestação e impugnação, eventuais proposta e 

contraproposta e/ou decorrido o prazo, o que deverá ser certificado e/ou, 

ainda, juntado aos autos acordo formulado entre as partes, conclusos. Às 

providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000149-75.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KEVIM SCHULZ FREIRE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TECNO CELL CELULARES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1000149-75.2020.8.11.0040. REQUERENTE: KEVIM SCHULZ FREIRE 

REQUERIDO: TECNO CELL CELULARES Vistos etc. Nos termos do art. 15, 

I, da Portaria-Conjunta nº 247/2020/TJ c/c art. 5º, da Resolução nº 

313/220/CNJ, DETERMINO a SUSPENSÃO da AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

DESIGNADA nos autos, consignando que o PRAZO sucessivo para 

apresentação de CONTESTAÇÃO (05 dias), bem como de IMPUGNAÇÃO 

(05 dias) correrá após decorrido o prazo mencionado no art. 5º, da 

Resolução nº 313/2020/CNJ. Não obstante, havendo interesse das partes 

na celebração de acordo, deverão, excepcionalmente, apresentar sua 

proposta/contraproposta juntamente com a contestação/impugnação, 

sobre a qual manifestará a parte contrária, no prazo de 05 dias. 

Apresentada contestação e impugnação, eventuais proposta e 

contraproposta e/ou decorrido o prazo, o que deverá ser certificado e/ou, 

ainda, juntado aos autos acordo formulado entre as partes, conclusos. Às 

providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000106-41.2020.8.11.0040

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

MODA MENOR COMERCIO DE ROUPAS INFANTIS LTDA - ME OAB - 

14.898.436/0001-54 (REPRESENTANTE)

MARINEZ RIBEIRO HOFFMANN OAB - MT27579/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCINEIA PEREIRA DA SILVA (INTERESSADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1000106-41.2020.8.11.0040. REPRESENTANTE: MODA MENOR COMERCIO 

DE ROUPAS INFANTIS LTDA - ME INTERESSADO: FRANCINEIA PEREIRA 

DA SILVA Vistos etc. Nos termos do art. 15, I, da Portaria-Conjunta nº 

247/2020/TJ c/c art. 5º, da Resolução nº 313/220/CNJ, DETERMINO a 

SUSPENSÃO da AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA nos autos, 

consignando que o PRAZO sucessivo para apresentação de 

CONTESTAÇÃO (05 dias), bem como de IMPUGNAÇÃO (05 dias) correrá 

após decorrido o prazo mencionado no art. 5º, da Resolução nº 

313/2020/CNJ. Não obstante, havendo interesse das partes na celebração 

de acordo, deverão, excepcionalmente,  apresentar sua 

proposta/contraproposta juntamente com a contestação/impugnação, 

sobre a qual manifestará a parte contrária, no prazo de 05 dias. 

Apresentada contestação e impugnação, eventuais proposta e 

contraproposta e/ou decorrido o prazo, o que deverá ser certificado e/ou, 

ainda, juntado aos autos acordo formulado entre as partes, conclusos. Às 

providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010066-43.2013.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

EVANDRO GERALDO VOZNIAK OAB - MT0012979A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERTILIZANTES FARDIN LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIA MONAGATTI NOBRE MESTI OAB - MT0005759A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

8010066-43.2013.8.11.0040 Reclamante: KASA FORT MATERIAIS P/ 

CONSTRUCAO LTDA - EPP Reclamado: FERTILIZANTES FARDIN LTDA 

Vistos etc. Ante a não localização do bem penhorado para avaliação, 

CANCELO a audiência designada e determino a intimação do exequente 

para requerer o que de direito, no prazo de cinco dias. Às providências. 

Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000174-88.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GLOBAL TELECOMUNICACOES EIRELI - ME (REQUERENTE)

METALCON FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS 

EIRELI - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LINO AUTO PEÇAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1000174-88.2020.8.11.0040 Reclamante: METALCON FABRICACAO E 

MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS EIRELI - ME e outros 

Reclamado: LINO AUTO PEÇAS Vistos etc. Nos termos do art. 15, I, da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020/TJ c/c art. 5º, da Resolução nº 

313/220/CNJ, DETERMINO a SUSPENSÃO da AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

DESIGNADA nos autos, consignando que o PRAZO sucessivo para 

apresentação de CONTESTAÇÃO (05 dias), bem como de IMPUGNAÇÃO 

(05 dias) correrá após decorrido o prazo mencionado no art. 5º, da 

Resolução nº 313/2020/CNJ. Considerando que o reclamado recusou o 

recebimento do AR, dou-o por citado, nos termos do entendimento do 

TJMT, a saber: ESCRITÓRIO CONTÁBIL - RECUSA EM RECEBER CARTA DE 

CITAÇÃO - REVELIA - PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO - 

REJEITADA - RECURSO IMPROVIDO. 1. A recusa do recebimento de carta 

de citação constitui má-fé, pois presume-se que a parte a ser citada tenha 

conhecimento do seu teor, caso contrário não teria motivo para recusar o 

seu recebimento, devendo, como forma de sanção, ser considerada como 

citada e aplicada todas as conseqüências legais. 2. O artigo 14 do Código 

de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a 

responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor. 3. 

Se o consumidor comprova que pagou ao escritório que realiza serviços 

de despachante para que fosse regularizada a documentação de 

motocicleta junto ao órgão de transito e não sendo prestados os serviços 

contratados, devida é a restituição da quantia recebida, sob pena de 

restar configurado enriquecimento sem causa. 4. A sentença que 

decretou a revelia do Recorrente, bem como o condenou a restituir ao 

Recorrido a importância de R$ 1.000,00, não merece reparos e deve se 

mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de 

acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 5. Recurso improvido. 

Sem condenação a título de honorários advocatícios pelo fato de o 

recorrido não ter advogado constituído. (TJMT – Terceira Câmara de 

Direito Privado. RI 2074/2012. Rel. Valmir Alaércio dos Santos, J. 

02/10/2012, DJE 11/10/2012) Sendo assim, determino a intimação dele, por 

AR, acerca do conteúdo da presente decisão. Não obstante, havendo 

interesse das partes na celebração de acordo, deverão, 
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excepcionalmente, apresentar sua proposta/contraproposta juntamente 

com a contestação/impugnação, sobre a qual manifestará a parte 

contrária, no prazo de 05 dias. Apresentada contestação e impugnação, 

eventuais proposta e contraproposta e/ou decorrido o prazo, o que 

deverá ser certificado e/ou, ainda, juntado aos autos acordo formulado 

entre as partes, conclusos. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005344-75.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADAIL FERNANDES DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARIADNE FERREIRA NEGRI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1005344-75.2019.8.11.0040 Reclamante: ADAIL FERNANDES DE SOUZA 

Reclamado: ARIADNE FERREIRA NEGRI Vistos etc. Ante a ausência de 

citação da reclamada, bem como a falta de tempo hábil para nova 

tentativa, designe-se nova data para audiência de conciliação, 

intimando/citando as partes, sendo a parte reclamada via mandado, visto 

que as correspondências para sua citação retornaram com a observação 

“ausente”. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001531-40.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MOISES TERTO (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):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1001531-40.2019.8.11.0040 Reclamante: MOISES TERTO Reclamado: 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Consoante pesquisa realizada junto 

ao RENAJUD, ficou constatada a existência de vários veículos registrados 

em nome do recorrente, situação que não se compatibiliza com as regras 

do benefício da assistência judiciária, razão pela qual indefiro a AJG 

postulada, determinando que, no prazo de 48 horas, o recorrente recolha 

o preparo do recurso interposto (Enunciado 115 FONAJE), sob pena de 

ser considerado deserto, facultando o parcelamento do preparo em cinco 

parcelas mensais e consecutivas. Com o recolhimento da primeira parcela 

e havendo a apresentação de contrarrazões, fica o recurso desde já 

recebido, no efeito devolutivo (art. 43 da Lei n. 9.099/95), determinando a 

remessa dos autos imediatamente à Turma Recursal. Caso contrário, fica, 

desde já, considerado como deserto o recurso interposto, nos termos do 

art. 42, § 1º, da Lei 9.099/95, devendo ser cumprida, integralmente, a 

sentença proferida nos autos. Às providências. Érico de Almeida Duarte 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003035-81.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

THOMAS ALVES TORRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1003035-81.2019.8.11.0040. REQUERENTE: THOMAS ALVES TORRES 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Considerando que não há nos autos 

comprovação da hipossuficiência da parte autora, indefiro a AJG 

postulada, porém, oportunizo o parcelamento do preparo, bem como de 

eventuais custas processuais, em 05 vezes. Sendo assim, determino que, 

no prazo de 48 horas, a parte recorrente recolha a primeira parcela do 

preparo do recurso interposto (Enunciado 115 CNJ), sob pena de ser 

considerado deserto. Juntada a primeira parcela do preparo, e havendo a 

apresentação de contrarrazões, fica o recurso desde já recebido, no 

efeito devolutivo (art. 43 da Lei n. 9.099/95), determinando a remessa dos 

autos imediatamente à Turma Recursal. Caso contrário, fica, desde já, 

considerado como deserto o recurso interposto, nos termos do art. 42, § 

1º, da Lei 9.099/95, devendo ser cumprida, integralmente, a sentença 

proferida nos autos. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004813-86.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EDILENE MATIAS DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONIKY APIO CARON OAB - MT24928/O (ADVOGADO(A))

FABIO CLEBER DO PRADO OLIVEIRA OAB - MT25618/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE OAB - MT0018985A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1004813-86.2019.8.11.0040. REQUERENTE: MARIA EDILENE MATIAS DE 

SOUSA REQUERIDO: UNIC SORRISO LTDA Vistos etc. Designo audiência 

de instrução e julgamento para o dia 21 de agosto 2020, às 15h15min. 

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, ou mediante esta, se requerimento nesse sentido for 

apresentado à Secretaria no mínimo 05 (cinco) dias antes da audiência 

(art. 34 da Lei nº 9.099/95). Consignem-se no mandado as advertências 

do art. 20 e art. 51, I, ambos dispositivos da Lei nº 9.099/95. Às 

providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005407-03.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GISLAYNE MARA MORAIS PELLENZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVONETE RODRIGUES DE OLIVEIRA CECCONELLO OAB - MT0019535A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODAIR FERNANDO RIBEIRO (REQUERIDO)

MARTELLI TRANSPORTES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIRO JOAO PASQUALOTTO OAB - MT3569-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005407-03.2019.8.11.0040 REQUERENTE: GISLAYNE MARA MORAIS 

PELLENZ REQUERIDO: ODAIR FERNANDO RIBEIRO, MARTELLI 

TRANSPORTES LTDA. Vistos, etc. Trata-se de ação em que a parte autora 

pretende receber indenização por danos materiais e morais decorrente de 

acidente de trânsito. Relatório dispensado[1]. Decido. De início, rejeito a 

preliminar de denunciação à lide, porquanto vedada expressamente pela 

Lei nº 9.099/95, art. 10. Dito isso, passo à análise do mérito. Compulsando 

os autos, verifica-se que ficou comprovada a culpa do primeiro requerido, 

empregado da segunda requerida, que não respeitou a sinalização de 

trânsito e deu causa ao acidente. Sendo assim, presentes o ato ilícito, o 
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dano, o nexo de causalidade e a culpa, pressupostos formadores da 

responsabilidade civil, inafastável se mostra a obrigação de indenizar. 

Assim, os documentos acostados à inicial são suficientes para comprovar 

a responsabilidade dos requeridos pelos prejuízos materiais sofridos pela 

autora. No tocante ao dano moral, ausente demonstração de que a autora 

tenha sofrido alguma lesão ou que tenha sido submetida à situação 

constrangedora decorrentes do acidente de trânsito. Nesse sentido: 

“Recurso Inominado nº.: 0010660-13.2013.8.11.0003 Origem: Primeira 

Vara Especializada da Fazenda Pública Recorrente(s): GILMAR MARTINS 

DIAS MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS Recorrido(s): GILMAR MARTINS DIAS 

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS SANEAR – SERVIÇOS DE SANEAMENTO 

AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de 

Moraes Data do Julgamento: 02/12/2019 EMENTA RECURSOS 

INOMINADOS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA 

MANTIDA. Os danos suportados pela parte autora decorreram 

exclusivamente da existência de buraco na pista, não restando qualquer 

responsabilidade da Sanear, este decorrente de acúmulo de água no 

interior da abertura asfáltica. FAZENDA PÚBLICA – RESPONSABILIDADE 

CIVIL DO MUNICÍPIO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – BURACO NA PISTA – 

RESPONSABILIDADE SUBJETIVA EVIDENCIADA – DANO MATERIAL 

DEVIDO – DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO – RECURSO CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO. Evidenciada a negligência do ente público 

quanto à ausência de reparo na pista ou mesmo sinalização temporária do 

buraco existente, deve ser ressarcido os danos materiais despendidos 

pela parte autora, para reparo do veículo que caiu em um buraco na via 

pública. No entanto, quanto ao dano moral, ausente demonstração de que 

a mesma tenha sofrido alguma lesão ou que tenha sido submetido à 

situação constrangedora. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – 

DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM – APLICAÇÃO 

DA SISTEMÁTICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – HONORÁRIOS INCABÍVEIS 

EM PRIMEIRO GRAU – INTELIGÊNCIA DO ART. 55 DA LEI 9.099/95 – Uma 

vez remetido a esta Justiça especializada, aplica-se, por lógica, a 

sistemática inerente à mesma, segundo a qual são incabíveis honorários 

sucumbenciais em primeiro grau de jurisdição, nos termos do art. 55 da Lei 

9.099/95. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 

RECURSO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO”. (N.U 0010660-13.2013.8.11.0003, TURMA 

RECURSAL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal 

Única, Julgado em 02/12/2019, Publicado no DJE 03/12/2019). Assim, a 

procedência parcial dos pedidos é medida que se impõe. DISPOSITIVO. 

Ante o exposto e, por tudo que consta nos autos, julgo parcialmente 

procedentes os pedidos da inicial, para o fim específico de condenar os 

requeridos, solidariamente, a pagarem indenização por danos materiais à 

autora no valor de R$ 9.420,00 (nove mil e quatrocentos e vinte reais), 

corrigido pelo INPC e com juros de mora de 1% ao mês, ambos a incidirem 

desde o acidente (Súmulas 43 e 54 do STJ). Nos termos do art. 487, I, do 

CPC, declaro o feito extinto com resolução de mérito. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios[2]. Submeto à análise do MM Juiz 

de Direito Presidente do JEC desta Comarca[3]. Após a homologação, P.R.I. 

Sorriso, 23 de fevereiro de 2020. Caroline Gomes Chaves Bobato Juíza 

Leiga Vistos, etc. Homologo o projeto de sentença da juíza leiga na forma 

do art. 40, da lei 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito [1] Art. 38 da 

Lei nº 9.099/95. [2] Art. 55, caput, da Lei nº 9.099/95. [3] Art. 40, Lei nº 

9.099/95.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002394-30.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONE TRAJANO DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA 1002394-30.2018.8.11.0040 

CLEONE TRAJANO DA CONCEICAO TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. 

Considerando que foi informada a quitação do débito excutido, JULGO 

EXTINTO o feito, com fundamento no art. 924, II, do NCPC. Sem custas e 

honorários. Procedo, neste ato, com a expedição do alvará judicial para 

transferência dos valores à conta bancária indicada pelo exequente. Na 

sequência, arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito Estado do Mato Grosso Poder 

Judiciário Tribunal de Justiça Sorriso / (PJE) JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE SORRISO Alvará Eletrônico n° 598136-0 / 2020 Sexta-feira, 

20 de Março de 2020 Este documento é somente informativo. Processo / 

Ano: 0 / 2018 Tipo de Procedimento: Processo Número Único 

1002394-30.2018.811.0040 Requerente: CLEONE TRAJANO DA 

CONCEICAO Advogado: MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS Requerido: 

VIVO S.A- EMPRESA DE TELEFONIA Advogado: FILINTO CORREA DA 

COSTA JUNIOR Beneficiário: MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS Conta 

Judicial 1100109885126 Valor: R$ 8.375,24 (oito mil e trezentos e setenta 

e cinco reais e vinte e quatro centavos) Autorizado: MACIRLENE PEREIRA 

DOS SANTOS CPF/CNPJ: 864.725.691-34 Data de Emissão: 20/03/2020 

Titular Conta MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS CPF/CNPJ Titular Conta 

864.725.691-34 Banco Agência Conta Tipo Conta 001 - Banco do Brasil 

S.A. 40436 1138561 Conta Corrente Forma Liberação Crédito no BB Tipo 

Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta Usuário: THAIS GIANOTTO 

ROSSATO Status: Solicitado Mensagem: Aguardando Assinatura Este 

documento é somente informativo.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006527-81.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA TEIXEIRA MOURAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS WANDERLEY DE LIMA OAB - MT24081/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO MARCELO DE SIMONE OAB - MT3937-O (ADVOGADO(A))

RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE OAB - MT0018985A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1006527-81.2019.8.11.0040. REQUERENTE: VANESSA TEIXEIRA MOURAO 

REQUERIDO: UNIC SORRISO LTDA SORRISO, 23 de março de 2020. 

Juiz(a) de Direito Vistos, etc.. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C TUTELA ANTECIPADA, na qual a requerente 

sustenta que desde 2015 cursa Direito na requerida UNIC e que era 

beneficiária de bolsa de 50% ofertada pela ré e 50% com recursos 

próprios, e que em abril de 2017 foi beneficiada com FIES no importe de 

95% do valor do curso, sendo que no primeiro semestre de 2019 incluiu 

matérias extras em sua grade semestral, o que lhe geraria dívida de 

R$5.360,80. Conquanto se deparou com uma dívida e mais de 20 mil reais 

referente a supostos acordos de parcelamentos, mensalidades e juros. 

Diante de tal quadro a requerente confirma a dívida de R$5.360,80, 

fazendo depósito da metade do valor (26352374), requerendo 

parcelamento da outra metade, bem como que seja declarada inexistente o 

restante da dívida cobrada pela ré. A requerida contestou a inicial 

sustentando a legalidade da cobrança. É o sucinto relatório, até mesmo 

porque dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. 

Inicialmente consigno que a lide comporta julgamento antecipado, nos 

termos do art. 355, I, do CPC, já que não há necessidade de produção de 

prova em audiência. Sem maiores delongas, verifica-se pelos extratos 

financeiros apresentados pelas partes, a exemplo do documento Num. 

29324735 que de fato a autora contava com descontos em sua 

mensalidade referente à bolsa institucional, e que pagava apenas a 

metade do valor das mensalidades, e que passou a contar com FIES para 

pagamento de 95% do valor do curso, ou seja, o restante, considerando o 

valor adquirido deveria ser descontado diante da bolsa educacional, o que 

não ocorreu. Desta feita, a requerente consta com débito, além do 

reconhecido, referente às disciplinas extras cursadas, também referente 

a diferença de mensalidade, e multas referentes a supostos acordos de 

parcelamentos de dívida. Diga-se supostos porque a requerente afirma 

que jamais aderiu a qualquer acordo de parcelamento, que apenas 

comparecia à IES para fins de conseguir acesso ao seu portal do aluno e 

respectivas atividades. Por sua vez a requerida em que pese apresente 
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os acordos, em nenhum deles conta o aceite da requerente. Assim sendo, 

em que pese a requerida defenda a legalidade da cobrança, fato é que 

esta não resta evidenciada, pois não deve a requerida cobrar diferença 

de mensalidade da autora que possui bolsa institucional, nem mesmo são 

devidas multas, juros e outros valores referentes a parcelamentos de 

dívidas que não foram comprovadamente solicitados e anuídos pela aluna. 

Desta feita, a procedência da demanda é a medida que se impõe para fins 

de reconhecer a inexigibilidade do débito questionado. Conquanto, quanto 

a restituição do indébito, considerando que houve a cobrança sem o 

respectivo pagamento, não há que se falar em devolução de valores. 

Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do NCPC, para 

DECLARAR A INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS IMPUGNADOS NA INICIAL, 

determinando que a reclamada proceda com a imediata baixa definitiva dos 

referidos débitos, no prazo máximo de 30 dias, sob pena de multa, no 

valor de R$500,00, confirmando, com isso, a tutela de urgência deferida, 

devendo a requerida providências a matrícula e liberação de aditamento de 

FIES da autora. Por outro lado, reconheço a existência do débito 

incontroverso, no valor de R$5.360,80, cuja metade já se encontra 

depositada judicialmente, condenando a requerente ao pagamento do 

restante, sem o parcelamento requerido eis que carente de previsão legal. 

Julgo improcedente o pedido de restituição do indébito. Sem custas e 

honorários, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se, mediante as cautelas de estilo. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Este é projeto de sentença por mim 

minutado, o qual submeto ao r. juiz de Direito para que a homologue ou a 

substitua, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Sorriso, 20 de março 

de 2020. Patrícia Angélica Garcia Pedreiro Galvagni Juíza Leiga 

HOMOLOGAÇÃO Vistos etc. HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA da 

juíza leiga, na forma do art. 40, da Lei 9.099/95, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007502-40.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELE SEGSTTATER DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR BARBIERI OAB - MT0017739A (ADVOGADO(A))

ALVADI RODRIGO CHIAPETTI OAB - MT15331/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT6551-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1007502-40.2018.8.11.0040. REQUERENTE: FRANCIELE SEGSTTATER DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: UNIC SORRISO LTDA Vistos etc. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C TUTELA 

ANTECIPADA e INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, na qual a requerente 

sustenta que fez matrícula no curso de enfermagem, e que lhe foi 

garantido descontos via bolsas, bem como que aproveitamento de 

disciplinas de outro curso que a autora cursou, além do que afirmaram no 

atendimento que a autora poderia frequentar uma semana as aulas e caso 

ao final deste período ela quisesse desistir, até mesmo porque a matrícula 

se deu com o semestre já em andamento, ela poderia, sem custo algum. 

Passada uma semana, a autora verificou que não foram lançados os 

descontos a ela prometidos, que não houve aproveitamento de disciplinas, 

e ficou descontente com as matérias on-line, razão pela qual requereu a 

desistência, certa de que nada lhe seria cobrado, mas para sua surpresa, 

passados alguns meses seu nome foi negativa pela requerida que lhe 

cobra o valor integral de um semestre de aulas. A tutela antecipada fora 

deferida no Num. 17163878. A requerida contestou a inicial no Num. 

18903994, sustentando a legalidade da cobrança. É o sucinto relatório, até 

mesmo porque dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. 

Decido. Inicialmente cumpre destacar que em se tratando de relação de 

consumo, há aplicação do CDC, razão pela qual cumpre a requerida 

demonstrar a legalidade da cobrança efetivada. Com efeito, resta 

incontroverso que a reclamante frequentou as aulas de enfermagem 

apenas pelo período de uma semana, fato este não enfrentado na 

contestação, e que ao final deste período a requerente pediu desistência 

pois nada do que havia lhe sido apresentado foi cumprido, fato este 

também não contestado. A requerida apenas afirma em contestação que a 

requerente firmou contrato educacional, e que neste está previsto que 

deve ela arcar com as mensalidades até a data do pedido de trancamento 

ou desistência. Outrossim, não há qualquer comprovação de como a Unic 

chegou ao valor do débito cobrado. Ora, se a desistência se deu com 

apenas uma semana de aula a requerida por sua defesa não demonstra 

coerência na afirmação de que a autora lhe deve o valor integral de um 

semestre, e ainda sem os descontos que comprovadamente foram 

prometidos (num. 17161423). Desta feita, sem maiores delongas, não 

havendo prova da prestação dos serviços, bem como da legalidade da 

cobrança efetivada, a procedência da demanda é a medida que se impõe, 

assim, declaro indevida a cobrança de qualquer débito da requerida 

referente, eis que não comprovados sua legalidade. Quanto aos danos 

morais, constata-se que o nome da autora foi negativado em decorrência 

de indébito, consoante fundamentação supra. Sobre o tema, vejamos o 

entendimento do TJMT: RECURSO INOMINADO – INSCRIÇÃO INDEVIDA 

NOS ÓRGÃOS E CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – DANO 

MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO – JUROS DE 

MORA – TERMO INICIAL – INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – 

ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NO STJ – PRINCÍPIO DA HIERARQUIA 

JURISDICIONAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - 

A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de 

que o dano moral, decorrente de inscrição ou manutenção irregular em 

cadastros de inadimplentes, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido 

e não carece de prova da sua existência. (...). (TJMT - Turma Recursal 

Única. RI 104682020128110002/2013, J. 04/06/2013, DJE 04/06/2013). 

Sendo assim, devida a reparação por danos morais. Já no que tange ao 

quantum debeatur, algumas considerações devem ser feitas. Deste modo, 

considerando a inexistência de comprovação de que os fatos teriam 

desencadeado situações mais gravosas; considerando a capacidade 

financeira da reclamante e da reclamada; considerando o caráter, também, 

preventivo e profilático da indenização por danos morais; considerando a 

vedação do enriquecimento sem causa, prevista no artigo 884 do CC/02; 

considerando ainda os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, 

estabeleço o parâmetro da indenização em R$ 6.000,00, que entendo ser 

o mais justo e equânime ao caso. Posto isso, JULGO PROCEDENTES os 

pedidos iniciais, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, 

I, do NCPC, para DECLARAR A INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS DISCUTIDOS 

NA INICIAL, determinando que a reclamada proceda com a imediata baixa 

definitiva dos referidos débitos, no prazo máximo de 05 dias, sob pena de 

multa, no valor de R$500,00, confirmando, com isso, a tutela de urgência 

deferida; bem como para CONDENAR a reclamada a pagar à reclamante, a 

título de DANOS MORAIS, o montante de R$6.000,00 (seis mil reais), a ser 

atualizado pelo INPC, a contar da data de publicação desta sentença 

(Súmula 362 do STJ), e acrescido de juros legais, a partir do evento 

danoso (398, do CC). Oficie-se ao Serviço Extrajudicial/órgãos de 

restrição ao crédito correspondente acerca do conteúdo da presente 

sentença para cumprimento. Sem custas e honorários, nos termos do 

artigo 55, da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, mediante 

as cautelas de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Este 

é projeto de sentença por mim minutado, o qual submeto ao r. juiz de 

Direito para que a homologue ou a substitua, nos termos do artigo 40 da 

Lei 9.099/95. Sorriso, 20 de março de 2020. Patrícia Angélica Garcia 

Pedreiro Galvagni Juíza Leiga HOMOLOGAÇÃO Vistos etc. HOMOLOGO O 

PROJETO DE SENTENÇA da juíza leiga, na forma do art. 40, da Lei 

9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. 

Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000620-91.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KARL WYLLYON JOHANN CAMARGO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000620-91.2020.8.11.0040. REQUERENTE: KARL WYLLYON JOHANN 

CAMARGO REQUERIDO: UNIC SORRISO LTDA Vistos etc. Trata-se de 

ação de Reclamação na qual a parte requerente afirma que fez acordo 

com a requerida UNIC para parcelamento de dívida, o qual não conseguiu 

honrar em razão de dificuldades financeiras, mas que após conseguir 

estágio remunerado passou a ter condições de arcar com seus débitos e 

renegociou a dívida, fazendo o acordo anexo à petição inicial, no valor de 

R$6.119,31, o qual quitaria todo seu débito perante a ré. Afirma que 

procurou a requerida em 31 de outubro de 2019 para adiantar o 

pagamento da parcela do acordo com vencimento em novembro do mesmo 

ano, quitando tal parcela na data de 08/11/2019, e nos dias seguintes ao 

entrar no portal do aluno para emissão do boleto subsequente o autor se 

deparou com um boleto de multa por quebra de acordo e um boleto de mais 

de 11 mil reais. Ao procurar a requerida, passou por diversos 

atendimentos sem conseguir solução, não conseguiu que emitissem o 

boleto para pagamento do acordo, lhe sendo exigido por todos canais de 

atendimento (SAC e presencial) que fosse pago o valor de mais de 11 mil 

reais, aduzindo que seria este o valor total da dívida do autor, referente ao 

primeiro acordo não adimplido mais as parcelas do segundo acordo. 

Afirma ainda o autor que seu nome está negativado em razão de tal dívida, 

constando 05 inscrições nos órgãos de proteção ao crédito. Em sua 

defesa a requerida defende a regularidade da cobrança que ultrapassa 12 

mil reais, afirmando que se trata de parcelas vencidas dos dois acordos 

firmados com o requerido, mais multa por quebra de acordo, mais taxas de 

provas de segunda chamada. É o sucinto relatório, até mesmo porque 

dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. 

Inicialmente, determino a regularização do polo passivo conforme 

requerido em contestação, devendo passar constar como ré: EDITORA E 

DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S.A, CNPJ: 38.733.648/0001-40. Quanto 

ao mérito, resta evidente pelo acordo acostado com a inicial (Num. 

28875030, pg. 6) que fora incluso no parcelamento entabulado entre as 

partes toda a dívida do autor até aquele momento, observe-se que tal 

documento que os valores parcelados se referem às mensalidades e 

parcelas do acordo anteriormente firmado, o que corrobora com as 

alegações autorais. De outro norte, confirma a requerida em sua defesa 

(Num. 29344410), mais especificamente na página 03, que a dívida de 

mais de 12 mil reais se refere às parcelas do primeiro acordo mais as do 

segundo, e multa por descumprimento mais taxas de provas de segunda 

chamada. Desta feita, resta evidente que a requerida está cobrando o 

autor em duplicidade, eis que o segundo parcelamento de dívida, conforme 

alhures explanado, nitidamente incluía as parcelas de acordo anterior não 

adimplido. Analisando pelo prisma da boa-fé e razoabilidade não teria o 

autor e a ré firmado novo parcelamento incluindo a dívida do acordo 

anterior e deixando pendente ainda valore referente à multa por 

descumprimento. Portanto, entendo que resta evidente a falha na 

prestação dos serviços da requerida. Não suficiente, não há contestação 

sobre o fato de o autor procurar por diversos canais de atendimento ter 

acesso aos boletos para continuar a pagar a requerida e não conseguir 

sua emissão, de modo que resta incontroverso, e também se entende 

pelos fatos descritos na contestação que de fato lhe ao buscar os boletos 

para seguir com pagamento lhe foi exigida dívida a maior, o que corrobora 

com a tese autoral. Isto é importante frisar para se chegar à conclusão de 

que o segundo acordo, o qual incluía toda dívida até então existente, 

deixou de ser adimplido porque a requerida não forneceu meios e 

informações para que o autor o quitasse. Considerando que o autor está 

desassistido de advogado que pudesse lhe orientar e exarar os pedidos 

de forma exata; considerando que resta evidente que a lide instaurada 

não se trata meramente de fatos que levem a pedido de danos morais; 

considerando os princípios da informalidade dos juizados especiais, 

eficiência e função social do processo, boa-fé, cooperação, economia e 

razoabilidade; considerando que foi atendido os princípios do contraditório 

e ampla defesa estando evidentes todas as circunstâncias que envolvem 

a lide entre as partes; é imperioso que a presente sentença efetivamente 

resolva a lide instaurada, declarando e reconhecendo os direitos 

apresentados. Tal interpretação do pedido na presente demanda tem 

fundamento também no que preceitua o artigo 322, §2º, que assim prevê: 

Art. 322. O pedido deve ser certo. § 2º A interpretação do pedido 

considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé. 

Assim sendo, a medida que se impõe é declarar a inexigibilidade do débito 

apresentado na contestação e reconhecer que a dívida do autor perante a 

requerida refere-se exclusivamente aos valores não adimplidos do 

segundo acordo, e que isto se deu por culpa da requerida, razão pela qual 

não há que se falar em quebra de acordo por parte do autor, bem como 

não deve lhe ser exigido multa e correção monetária. Quanto aos danos 

morais, tenho que os mesmos não são devidos, haja vista que o autor 

apresenta outra negativação (Súmula 385 do STJ). Ante o exposto, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do NCPC, tão somente 

para confirmar a liminar concedida, bem como DECLARAR a inexigibilidade 

do débito apresentado pela requerida em contestação, declarando a dívida 

do autor perante a requerida é tão somente as parcelas não adimplidas do 

parcelamento acostado aos autos com a inicial (Num. 28875030, pg. 6), 

qual seja, três parcelas de R$1.078,52, as quais devem ser oportunizadas 

ao requerido pagamento, sem juros, correção ou multa, bem como 

JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais. Sem 

honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Com o trânsito em julgado, 

arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Este é projeto 

de sentença por mim minutado, o qual submeto ao r. juiz de Direito para 

que a homologue ou a substitua, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Sorriso, 20 de março de 2020. Patrícia Angélica Garcia Pedreiro Galvagni 

Juíza Leiga HOMOLOGAÇÃO Vistos etc. HOMOLOGO O PROJETO DE 

SENTENÇA da juíza leiga, na forma do art. 40, da Lei 9.099/95, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Érico de Almeida 

Duarte Juiz de Direito

Comarca de Tangará da Serra

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 104463 Nr: 3244-08.2008.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAUL FRANCISCO DE SOUZA E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BAYER S/A, BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:MT/21936/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO UMBERTO LUCHESI - 

OAB:10.365-4/MT, RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:12.208-A MT

 Vistos.

Considerando o retorno dos autos, INTIMEM-SE as partes para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, pugnarem o que entenderem de direito.

Transcorrido “in albis” o prazo, AO ARQUIVO com as anotações e 

providências de estilo.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 128713 Nr: 7603-30.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALQUIRIA KONOSKI, VALDIR CLARO DA SILVA, 

CECILIA KONOSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O JORNAL DO VALE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elaine Josefa de Souza - 

OAB:17378/0, SANDRA JANE SCOTTI - OAB:15152/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO DE CASSIO MELLO 

- OAB:14.312-B-MT

 Vistos.

Considerando a petição de fls. 254/254-verso, tendo em conta que se 

trata de título executivo judicial, AO ARQUIVO com as anotações e baixas 

de estilo, aguardando eventual manifestação da parte exequente.

Caso a parte localize patrimônio, que reaviva a vertente execução, 

bastará apresentar o correlato requerimento, desde que a pretensão não 

esteja fulminada pela prescrição, nos moldes do artigo 921, § 1º e 

seguintes, do CPC.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 138868 Nr: 9304-89.2011.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAYER S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAUL FRANCISCO DE SOUZA E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO UMBERTO LUCHESI - 

OAB:10.365-4/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O

 (...) Com a transferência, INTIMEM-SE as partes de tal providência, 

oportunidade em que, caso ainda não tenha sido intimado para esse 

propósito, a parte exequente deverá esclarecer se o valor depositado 

quita integralmente a dívida ou há saldo remanescente e qual seria, 

valendo o silêncio como inexistência de remanescente.Dessa feita, 

certificado o levantamento e não havendo pendências, CERTIFIQUE-SE e 

CONCLUSOS.Independentemente das providências anteriores, 

REMETAM-SE os autos ao cartório distribuidor, com a finalidade de retificar 

a autuação e distribuição, uma vez que o feito passa a tramitar como 

execução.Por fim, JUNTE-SE aos vertentes autos cópia da 

sentença/acordão prolatados nos autos em apenso (Autos n. 

3244-08.2008.811.0055 - Código: 104463), além da certidão de trânsito em 

julgado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 207335 Nr: 20871-78.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VINICIUS DALL'COMUNE HUNHOFF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLINIO PERIOLO PADILHA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinicius Dall Comune Hunhoff - 

OAB:10453/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HERMES DA SILVA - OAB:MT 

14.884

 (...) Posto isso, INTIMEM-SE as partes em litígio acerca da conversão do 

bloqueio em penhora.Em seguida, diante da conta bancária informada nos 

autos, a Secretaria de Vara, caso a conta bancária seja de titularidade do 

digno advogado e não se trate apenas de levantamento de honorários 

advocatícios, deverá certificar se (a) possui procuração “ad judicia” para 

receber e dar quitação e, na hipótese de a parte exequente ser 

analfabeta, se (b) a procuração fora lavrada por instrumento público. 

Atendidas tais exigências, EXPEÇA-SE alvará como solicitado.No entanto, 

na eventualidade de a procuração não satisfazer as exigências elencadas 

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

dias, suprir a falha, sob pena de o alvará, quanto ao débito principal, ser 

expedido em nome da própria parte, além de pugnar o que entender de 

direito para o andamento do feito.Suprida a falha, EXPEÇA-SE alvará como 

solicitado. Se o prazo transcorrer “in albis”, EXPEÇA-SE, no tocante ao 

débito principal, alvará em nome da própria parte.Por outro lado, na 

hipótese de a conta bancária estar em nome da parte ou de se tratar 

apenas de levantamento de honorários advocatícios, EXPEÇA-SE alvará 

como solicitado, desde que se verifique que o digno advogado subscritor 

do requerimento possui procuração juntada aos autos, o que deverá ser 

devidamente certificado.Vale esclarecer que, em havendo pedido de 

levantamento de honorários e de débito principal, cada levantamento 

deverá receber o tratamento que lhe é peculiar, com as providências 

necessárias, conforme acima delineado.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 215284 Nr: 6261-71.2016.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HDI SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERRA DOURADA COMÉRCIO DE GÁZ E 

AGUA MINERAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:6611, TASSIA DE AZEVEDO BORGES TORRES - 

OAB:12296-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADENILSON SEVERINO 

MARTINS - OAB:9807/MT

 Vistos.

HDI SEGUROS S/A e LUCIMAR GIMENEZ E ARAUJO ADVOGADOS 

ASSOCIADOS ingressaram com o presente cumprimento de sentença em 

face de SERRA DOURADA COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA MINERAL LTDA., 

todos devidamente qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, as partes entabularam acordo, pugnando pela sua 

homologação (fls. 229/230).

Os autos vieram-me conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Realmente, as partes transacionaram às fls. 229/230, não restando 

alternativa senão a homologação do acordo, com fulcro no art. 840 do 

Código Civil.

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado às fls. 229/230, para 

que surtam os seus legais e jurídicos efeitos, razão porque SUSPENDO o 

feito até o integral cumprimento do acordo.

Custas e honorários advocatícios conforme acordados (itens 5 e 8 do 

acordo – fl. 229-verso).

Transcorrido o prazo previsto para o pagamento da dívida (21/03/2022), 

INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 dias, informarem se houve o 

cumprimento do acordo, valendo-se o silêncio como quitação.

 Após, CONCLUSOS.

INTIMEM-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 225106 Nr: 14375-96.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL GAZIN 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EIDE JUNIOR DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209.551/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Os autos retratam típico caso de execução frustrada. Logo, conforme 

interpretação do artigo 921, III do CPC, ENCAMINHEM-SE os autos ao 

arquivo provisório, sendo que, pelo prazo de 01 (um) ano, não 

transcorrerá a prescrição. Por lógica, após tal lapso temporal, o título 

estará sujeito ao prazo prescricional de 05 (cinco) anos, que deverá estar 

anotado no sistema Apolo.

 Caso alcançada a prescrição em arquivo provisório, INTIMEM-SE as 

partes para manifestarem no prazo de 15 dias.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 275717 Nr: 5514-53.2018.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAREN PRISCILA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAREN PRISCILA ROCHA - 

OAB:22823/0

 Vistos.

 COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO 

SUDOESTE MT/PA – SICREDI SUDOESTE MT/PA ingressou com a presente 

demanda em face de KAREN PRISCILA ROCHA, ambos qualificados nos 

autos.

Entre um ato e outro, as partes compuseram amigavelmente (fls. 196/198), 

o que fora homologado às fls. 199/199-verso, ato no qual fora 

determinada a suspensão do feito até o efetivo cumprimento do acordo.

 Após, a parte exequente, à fl. 234, informou o cumprimento da avença 

pela parte executada.

Os autos vieram conclusos.
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É O RELATÓRIO. DECIDO.

Diante do cumprimento do acordo, a vertente execução atingiu o seu 

desiderato, devendo, então, ser extinta.

Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de execução, ante o cumprimento 

pela parte executada da obrigação, nos termos do art. 924, inciso II, e art. 

925, ambos do CPC.

Custas e honorários na forma da sentença/acórdão prolatada(o) nos 

autos.

No mais, CERTIFIQUE a Secretaria de Vara se pende algum registro de 

penhora proveniente deste feito. Caso tenha, PROMOVA-SE a baixa.

 P.I.C.

 Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as baixas e anotações de 

estilo.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 296914 Nr: 22442-79.2018.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONIA APARECIDA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO SILVA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANESSA CORREIA FRANCHINI 

VIEIRA - OAB:10.907/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 EXPEÇA-SE mandado de penhora, avaliação e depósito, em favor da 

parte executada, dos bens que guarnecem a sua residência, como 

requerido (fl. 130), observando a impenhorabilidade descrita no art. 833, 

inciso II, do CPC.

Na mesma oportunidade, INTIME-SE a parte executada, como requerido, 

para promover o pagamento da dívida aqui executada.

Após, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, manifestar 

sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça.

EXPEÇA-SE o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 307596 Nr: 8829-55.2019.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA GOMES CLARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONI CEZAR CLARO - 

OAB:20186-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:OAB/MT 11.065 a

 Vistos.

Considerando o retorno dos autos, INTIMEM-SE as partes para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, pugnarem o que entenderem de direito.

Transcorrido “in albis” o prazo, AO ARQUIVO com as anotações e 

providências de estilo.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 316654 Nr: 16165-13.2019.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCI APARECIDA ADRIANO, GADC, MARIA DARCI DE 

CARVALHO, ZENILDA CARDOSO DA SILVA, MHDCC, KKCDO, ETCDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUNIO CÉSAR DE NORONHA - 

OAB:15391

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de demanda ajuizada por KEMILLY KAUANNY CARDOSO DE 

OLIVEIRA e EMILLY THÁILA CARDOSO DE CARVALHO, menores 

representadas por ZENILDA CARDOSO DA SILVA, MARCOS HENRIQUE 

DA CRUZ CARVALHO, menor representado por MARIA DARCI DE 

CARVALHO e GABRIEL ADRIANO DE CARVALHO, menor representado 

por LUCI APARECIDA ADRIANO, em face de SEGURADORA LÍDER DOS 

CONSÓRCIOS DPVAT S/A, todos qualificados nos autos.

Determinada a emenda da inicial (fl. 25), a parte autora, embora intimada 

pessoalmente e pelo digno advogado (fls. 26, 28, 34 e 36-verso) deixou 

transcorrer “in albis” o prazo (fl. 27, 30 e 37).

Pois bem.

Tendo em conta a inércia da parte autora, somente resta a extinção 

anômala do feito.

Posto isso, JULGO EXTINTO o processo nos termos do artigo 485, inciso I, 

do CPC.

P.I.C. CIÊNCIA AO MPE.

Custas pela parte autora, porém, SUSPENDO a condenação, uma vez que 

CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a qualquer 

tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência.

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 330130 Nr: 26391-77.2019.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOTEAMENTO TARUMA II LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JALDEMIR LUIZ DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA MARA BETONI - 

OAB:MT20872/0, KLEITON ARAÚJO CARVALHO - OAB:MT. 12.842, 

LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

LOTEAMENTO TARUMÃ II LTDA. ingressou com a presente demanda em 

face de JALDEMIR LUIZ DO NASCIMENTO, ambos qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, as partes noticiaram a composição amigável da lide, 

pugnando pela homologação do acordo e pela extinção do feito (fls. 

158/160).

Os autos vieram-me conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Realmente, as partes transacionaram às fls. 158/160, não restando 

alternativa senão a homologação do acordo, com fulcro no art. 840 do 

Código Civil.

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado às fls. 158/160, para 

que surtam os seus legais e jurídicos efeitos, razão por que DECLARO 

EXTINTO o vertente feito, na forma do artigo 487, inciso III, “b”, do CPC.

Custas conforme acordado.

Cada parte deverá arcar com os honorários advocatícios dos respectivos 

advogados.

P.I.C.

Considerando que as partes renunciam ao prazo recursal, AO ARQUIVO 

com as baixas e anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 330767 Nr: 456-98.2020.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO BARBOSA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A, BANCO BRADESCO 

CARTÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÉRILLY LAÍS SAVAN SOARES - 

OAB:21.474

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Devidamente emendada, RECEBO a petição inicial.

DESIGNO audiência de conciliação para o dia 07 de maio de 2020, às 

15h30min, a ser realizada no Centro Judiciário de Soluções de Conflitos 

desta Comarca, conforme pauta previamente formulada pelo próprio 

Centro.

Não obstante inicialmente agendada audiência de conciliação, fica ao 

talante do Centro Judiciário de Soluções de Conflitos convertê-la em 

mediação, sem prejuízo da realização de mais de uma sessão, na forma 

do artigo 334, § 2º, do CPC.
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CITE-SE a parte demandada, por carta com aviso de recebimento, sendo 

certo que o prazo de resposta observará o artigo 335 do CPC, 

dependendo da postura das partes quanto à realização da audiência de 

conciliação/mediação e insucesso da composição amigável, com a 

advertência grafada no artigo 344 do CPC.

No mais, PROMOVA-SE o arquivamento das declarações de imposto de 

renda da parte autora em pasta própria (fls. 131/150).

Por fim, REMETAM-SE os autos ao cartório distribuidor, com a finalidade de 

retificar a capa dos autos para que passe a constar a informação “com 

custas”.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 331971 Nr: 1328-16.2020.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELEANDRO ALMEIDA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE FELIZ DA SILVA - 

OAB:24.782/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Devidamente emendada, RECEBO a petição inicial.

DESIGNO audiência de conciliação para o dia 07 de maio de 2020, às 

15h00min, a ser realizada no Centro Judiciário de Soluções de Conflitos 

desta Comarca, conforme pauta previamente formulada pelo próprio 

Centro.

Não obstante inicialmente agendada audiência de conciliação, fica ao 

talante do Centro Judiciário de Soluções de Conflitos convertê-la em 

mediação, sem prejuízo da realização de mais de uma sessão, na forma 

do artigo 334, § 2º, do CPC.

CITE-SE a parte demandada, por carta com aviso de recebimento, sendo 

certo que o prazo de resposta observará o artigo 335 do CPC, 

dependendo da postura das partes quanto à realização da audiência de 

conciliação/mediação e insucesso da composição amigável, com a 

advertência grafada no artigo 344 do CPC.

CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a qualquer 

tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 333283 Nr: 2223-74.2020.811.0055

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRESSA RODRIGUES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS ABRÃO DURÃES DE BRITO, JULIAN 

VICTOR GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA TAYANE PADILHA - 

OAB:26688

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Devidamente emendada, RECEBO a petição inicial.

Tendo em conta que os fatos relatados na exordial reclamam, para melhor 

elucidação, a produção de prova oral, DESIGNO audiência de justificação 

prévia para o dia 19 de maio de 2020, às 15h00min.

CITE-SE a parte demandada para comparecimento à audiência, 

cientificando de que o prazo para contestar a ação contar-se-á da 

intimação da decisão que deferir ou não a medida liminar (art. 564, 

parágrafo único, do CPC).

Conforme interpretação do art. 455 do CPC, é de incumbência da parte 

informar ou intimar a testemunha por ela arrolada, sendo que o rol deverá 

ser apresentado no prazo de 05 dias, a contar da intimação do vertente 

ato judicial, sem prejuízo do rol já apresentado.

 No mais, CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a 

qualquer tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 333791 Nr: 2533-80.2020.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADESHOPPING COMERCIO DE MADEIRAS E 

LAMINADOS LTDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TANIA CIRSTINA BARCELOS, TOP MOVEIS 

PLANEJADOS EIRELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYCON RODRIGO KELM - 

OAB:10092-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Devidamente emendada, RECEBO a inicial.

CITE-SE a parte executada, no endereço indicado à fl. 84-verso, para, no 

prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida, acrescida das 

custas processuais e honorários advocatícios, sendo que em relação a 

esses FIXO em 10% sobre o valor da causa.

O mandado de citação, penhora, avaliação e depósito deverá ser 

expedido em três vias, a primeira com o propósito de promover a citação 

da parte executada, a segunda com o objetivo de promover a penhora, 

avaliação e depósito, caso o débito não seja quitado no prazo legal (três 

dias), e a terceira para servir de contrafé.

Citada a parte executada, o Sr. Oficial de Justiça juntará aos autos o 

mandado e a respectiva certidão, a partir do que começará a correr o 

prazo dos embargos.

 Não efetuado o pagamento no prazo legal (03 dias), munido da segunda 

via do mandado, o Oficial de Justiça procederá de imediato à penhora de 

bens, a sua avaliação e o depósito, lavrando-se o respectivo auto e de 

tais atos intimando, na mesma oportunidade, a parte executada.

No caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, a verba 

honorária será automaticamente reduzida pela metade, considerando tal 

importe para o pagamento em questão.

Recaindo a penhora em bens imóveis, será intimado também o cônjuge do 

executado, se for o caso.

Caso a parte executada queira embargar, deverá fazê-lo no prazo de 15 

(quinze) dias após a juntada do mandado de citação, independentemente 

de penhora, depósito e caução, esclarecendo que os embargos, em regra, 

não terão efeito suspensivo.

Por fim, conforme já determinado no ato judicial de fl. 80, PROMOVA-SE a 

retificação da autuação e distribuição para exclusão do polo passivo de 

Top Móveis Planejados – Eireli, uma vez que, segundo a exordial, no polo 

passivo figura apenas Tânia Cristina Barcelos.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 334199 Nr: 2824-80.2020.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA CONSORCIOS S/A ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIVALDO PANCIERI RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO LOPES BORGES - 

OAB:23802

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, indicar o estado 

civil e a profissão da parte demandada, na forma do artigo 319, inciso II, do 

CPC, bem como promover o recolhimento das custas processuais e taxa 

judiciária (fl. 46), sob pena de extinção, conforme preceitua o artigo 321, 

parágrafo único, do CPC.

Vale ressaltar que as taxas de distribuição e contadoria foram recolhidas 

à fl. 48.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 334305 Nr: 2870-69.2020.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEIDA DE FATIMA CORREA FELIX
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEOCIR ANTONIO SPINELLI VALÉRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAIKE FERREIRA DOS ANJOS - 

OAB:26101/O, MARIANA DO NASCIMENTO SANTOS - OAB:13900

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

O despacho de fl. 19/19-verso determinou a intimação da parte exequente 

para juntar o título de crédito original, bem como indicar o seu endereço 

eletrônico.

No entanto, a petição de fl. 21 e os documentos de fls. 21-verso/22-verso 

apenas apresentaram o recolhimento da guia referente às custas judiciais 

e das taxas de distribuição e contadoria, passando ao largo qualquer 

informação acerca do título de crédito original, bem como do endereço 

eletrônico da parte exequente.

Posto isso, INTIME-SE derradeiramente a parte exequente para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, juntar o título de crédito original, bem como indicar o 

seu endereço eletrônico, na forma do artigo 319, inciso II, do CPC, sob 

pena de extinção, conforme preceitua o artigo 321, parágrafo único, do 

CPC.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 334306 Nr: 2872-39.2020.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEIDA DE FATIMA CORREA FELIX

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEOCIR ANTONIO SPINELLI VALÉRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAIKE FERREIRA DOS ANJOS - 

OAB:26101/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

O despacho de fl. 30 determinou a intimação da parte autora para indicar o 

seu endereço eletrônico, oportunidade em que deveria se manifestar 

sobre a possibilidade, na ação monitória, de cumulação de pedidos, já que 

pede a expedição de mandado de pagamento e para execução de 

obrigação de fazer.

No entanto, a petição de fl. 32 e os documentos de fls. 32-verso/33-verso 

apenas apresentaram o recolhimento da guia referente às custas judiciais 

e das taxas de distribuição e contadoria, passando ao largo qualquer 

informação acerca do endereço eletrônico da parte autora, bem como da 

possibilidade, na ação monitória, de cumulação de pedidos, já que pede a 

expedição de mandado de pagamento e para execução de obrigação de 

fazer.

Posto isso, INTIME-SE derradeiramente a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, indicar o seu endereço eletrônico, na forma do artigo 319, 

inciso II, do CPC, sob pena de extinção, conforme preceitua o artigo 321, 

parágrafo único, do CPC, oportunidade em que deverá se manifestar 

sobre a possibilidade, na ação monitória, de cumulação de pedidos, já que 

pede a expedição de mandado de pagamento e para execução de 

obrigação de fazer.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 334960 Nr: 3275-08.2020.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACÁSSIA ANDRADE DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHUBB SEGUROS BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILLA PALÚ SASSAKI - 

OAB:OAB/MT 16.898, KATIA CRISTINA RODRIGUES - OAB:13451, 

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - OAB:11674-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

RECEBO a exordial.

 Destarte, em que pese a manifestação de desinteresse na realização da 

audiência de conciliação (fl. 29), por si só e ordinariamente, não implica no 

cancelamento da solenidade, pois depende, ainda, da manifestação de 

vontade da parte demandada, na forma do artigo 334, § 4º, inciso I, do 

Código de Processo Civil.

Posto isso, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 07 de maio de 

2020, às 13h30min, a ser realizada no Centro Judiciário de Soluções de 

Conflitos desta Comarca, conforme pauta previamente formulada pelo 

próprio Centro.

Não obstante inicialmente agendada audiência de conciliação, fica ao 

talante do Centro Judiciário de Soluções de Conflitos convertê-la em 

mediação, sem prejuízo da realização de mais de uma sessão, na forma 

do artigo 334, § 2º, do CPC.

CITE-SE a parte demandada, por carta com aviso de recebimento, sendo 

certo que o prazo de resposta observará o artigo 335 do CPC, 

dependendo da postura das partes quanto à realização da audiência de 

conciliação/mediação e insucesso da composição amigável, com a 

advertência grafada no artigo 344 do CPC.

 CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a qualquer 

tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência.

Por oportuno, ante a palpável hipossuficiência técnica da parte 

demandante, DEFIRO o pedido de inversão do ônus probatório, na forma 

do artigo 373, § 1º, do CPC.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 335220 Nr: 3466-53.2020.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR FLORES PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA BEATRIZ DO 

NASCIMENTO - OAB:OAB/MT 20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de pedido de busca e apreensão, embasado em contrato 

garantido por alienação fiduciária, pelo qual o requerente, BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, pretende alcançar o bem que se 

encontra em posse da parte requerida VALDIR FLORES PINTO, em 

decorrência contrato indicado às fls. 20-verso/24-verso.

 Como é reconhecido no artigo 3º, caput, do Decreto-Lei n. 911/69, a 

medida liminar necessita apenas da comprovação da mora ou da 

inadimplência, o que se verificará por “carta registrada com aviso de 

recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso 

seja a do próprio destinatário”.

 No caso judicializado, a mora da parte requerida ficou devidamente 

comprovada pela notificação extrajudicial de fls. 27-verso/28-verso. 

Assim, atendendo ao disposto no artigo 2º, § 2º, do Decreto-lei n. 911/69.

Portanto, uma vez que foram observados os requisitos legais, DEFIRO a 

liminar de busca e apreensão, consoante o Decreto-lei n. 911/69 e 

DETERMINO:

I) O devedor fiduciante poderá, no prazo de 05 (cinco) dias do 

cumprimento da liminar, depositar a integralidade da dívida, conforme o 

cálculo apresentado pelos credores, recebendo o bem livre de ônus.

 II) Caso assim não proceda, a propriedade e a posse do bem se 

consolidará no patrimônio dos credores fiduciários.

III) Também do cumprimento da liminar contará o prazo de 15 (quinze) dias 

para responder à demanda, sob pena de revelia, que poderá ser utilizado 

para discutir o valor do débito pago, ainda que a devedora já tenha 

depositado a integralidade da dívida.

IV) Após a apreensão, o veículo será depositado em mãos da parte autora 

ou de quem ela indicar.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 64669 Nr: 6194-24.2007.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANDRO RIBEIRO DE NOVAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MLF COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA, 

BRASIL E MOVIMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON VIEIRA NOIA - OAB:10621, 

RENATO LUIZ GAVA - OAB:MT 13.024

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Átila Rogério Gonçalves - 

OAB:118.906/SP, CRISTIANE SATTLER GHISI - OAB:10902/MT, Danielli 
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Neves da Silva - OAB:286965/SP, Fernanda de Carvalho Borges 

Campos - OAB:11153/MT, Gilson Teixeira Campos - 

OAB:7591-B/MT, Guilherme Cordeiro Neto - OAB:18981, Jane Soo 

Jin Kim Hong - OAB:232799/SP, Maria Cristina Apolinário Del Passo 

- OAB:204539/SP, PAULO ERNESTO WICTHOFF CUNHA - OAB:37.829, 

REINALDO WOELNER - OAB:8462, Roberto Morais Baccini - OAB:

 Vistos.

A pesquisa de fls. 456/492 não localizou bens livres e desembaraçados, 

ao passo que a parte exequente, intimada, deixou transcorrer “in albis” o 

prazo para manifestação (fl. 494). Logo, depara-se com execução 

frustrada.

Dentro desse cenário, como se trata de execução de título judicial, 

REMETAM-SE os autos ao arquivo com as anotações e baixas de estilo, 

aguardando eventual manifestação da parte exequente.

Caso a parte localize patrimônio, que reaviva a vertente execução, 

bastará apresentar o correlato requerimento, desde que a pretensão não 

esteja fulminada pela prescrição, nos moldes do artigo 921, § 1º e 

seguintes, do CPC.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 326938 Nr: 23980-61.2019.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOTEAMENTO TARUMA II LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO MIOLLI AVELINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA MARA BETONI - 

OAB:MT20872/0, KLEITON ARAÚJO CARVALHO - OAB:MT. 12.842, 

LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

LOTEAMENTO TARUMÃ II LTDA. ingressou com a presente demanda em 

face de RICARDO MIOLLI AVELINO, ambos qualificados nos autos.

Encaminhados os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania, as partes entabularam acordo, pugnando pela sua 

homologação (fls. 155/156-verso).

Os autos vieram-me conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Realmente, as partes transacionaram às fls. 155/156-verso, não restando 

alternativa senão a homologação do acordo, com fulcro no art. 840 do 

Código Civil.

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado às fls. 155/156-verso, 

para que surtam os seus legais e jurídicos efeitos, razão por que 

DECLARO EXTINTO o vertente feito, na forma do artigo 487, inciso III, “b”, 

do CPC.

Custas e honorários conforme acordado.

P.I.C.

 Considerando que as partes renunciam ao prazo recursal, AO ARQUIVO 

com as baixas e anotações de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 327500 Nr: 24418-87.2019.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANE STREY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONI CEZAR CLARO - 

OAB:20186-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BREINER RICARDO DINIZ 

RESENDE MACHADO - OAB:16227-A

 Vistos.

JANE STREY ingressou com a presente demanda em face de BANCO 

BMG S/A, ambos qualificados nos autos.

Encaminhados os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania, as partes entabularam acordo, pugnando pela sua 

homologação (fl. 104).

Destarte, conforme informado às fls. 146/148, a obrigação assumida na 

composição fora adimplida.

 Os autos vieram-me conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Realmente, as partes transacionaram à fl. 104, não restando alternativa 

senão a homologação do acordo, com fulcro no art. 840 do Código Civil.

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado à fl. 104, para que 

surtam os seus legais e jurídicos efeitos, razão por que DECLARO 

EXTINTO o vertente feito, na forma do artigo 487, inciso III, “b”, do CPC.

Sem custas, na forma do § 3º do art. 90 do CPC.

 Cada parte deverá arcar com os honorários advocatícios dos respectivos 

advogados.

P.I.C.

 Considerando que as partes renunciam ao prazo recursal, AO ARQUIVO 

com as baixas e anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 334979 Nr: 3294-14.2020.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FGDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO VITOR LIMA RIBEIRO - 

OAB:23.3871-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, (a) indicar o estado 

civil ou a existência de união estável e a profissão da parte demandada, 

na forma do artigo 319, inciso II, do CPC, sob pena de extinção, conforme 

preceitua o artigo 321, parágrafo único, do CPC.

Oportunidade em que deverá (b) apresentar as três últimas declarações 

de imposto de renda em nome próprio, bem como outros documentos que 

achar conveniente para retratar a hipossuficiência, sendo certo que a 

inércia será interpretada em seu desfavor, consoante o disposto no artigo 

99, § 2º, do CPC.

 Afinal, tal diligência não é dispendiosa e poderá dissipar qualquer dúvida 

sobre a real situação econômica da parte, sendo certo que, na forma do 

artigo 378 do CPC, “ninguém se exime do dever de colaborar com o Poder 

Judiciário para o descobrimento da verdade”.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 335115 Nr: 3400-73.2020.811.0055

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUELY BORGES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valquiria da Silva - OAB:23551/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, (a) indicar sua 

profissão e endereço eletrônico, na forma do artigo 319, inciso II, do CPC, 

sob pena de extinção, conforme preceitua o artigo 321, parágrafo único, 

do CPC.

Na mesma oportunidade, (b) deverá esclarecer se o falecido Celso 

Rodrigues da Silva deixou bens a inventariar, haja vista que a certidão de 

óbito de fl. 25 contém a informação: “deixa 4 filhos todos maiores e bens a 

inventariar”, comprovando, se for o caso, a inexistência de bens em nome 

do “de cujus”.

É certo que, para benefício previdenciário, não há qualquer condicionante 

para o recebimento por meio de alvará, conforme o artigo 112 da Lei n. 

8.213/1991, assim redigido:

“Art. 112. O valor não recebido em vida pelo segurado só será pago aos 

seus dependentes habilitados à pensão por morte ou, na falta deles, aos 

seus sucessores na forma da lei civil, independentemente de inventário ou 

arrolamento.”

No entanto, como a investigação se dará na conta bancária, se não 

elucidada a origem do depósito, a inexistência de outros bens sujeitos a 

inventário é pressuposto para a expedição do alvará, por força do artigo 

2º Lei n. 6.858/1980:

“Art. 2º - O disposto nesta Lei se aplica às restituições relativas ao 

Imposto de Renda e outros tributos, recolhidos por pessoa física, e, não 
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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.” (negrito e grifo nosso)

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 330997 Nr: 670-89.2020.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTA PIAZENTIN GIMENES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS DANIELA TUSSOLINI DE 

ALMEIDA - OAB:21589/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

O despacho de fl. 34 determinou, dentre outras medidas, a intimação da 

parte autora para promover o pagamento das custas de distribuição e 

contadoria (R$ 110,19 – fl. 33).

No entanto, a petição de fls. 36/37 e os documentos de fls. 

37-verso/38-verso passam ao largo de qualquer comprovação acerca do 

pagamento das custas de distribuição e contadoria, uma vez que a parte 

autora comprovou apenas o pagamento da taxa/custas.

Posto isso, INTIME-SE derradeiramente a parte autora para, no prazo de 15 

dias, promover recolhimento das custas de distribuição e contadoria (R$ 

110,19), observando a conta bancária informada à fl. 33, sob pena de 

extinção, conforme preceitua o artigo 321, parágrafo único, do CPC.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 334916 Nr: 3252-62.2020.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOCELEIDE ORMOND BAU, MILHOPAR 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE DERIVADOS DE MILHO LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - OAB: 

153.447/SP, GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES - OAB:18216/O, 

RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12.411-A/MT, RICARDO NEVES COSTA 

- OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, indicar a profissão da 

parte demandada, na forma do artigo 319, inciso II, do CPC, tal qual 

subscrever a petição inicial, já que se encontra apócrifa, sob pena de 

extinção, conforme preceitua o artigo 321, parágrafo único, do CPC.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 335431 Nr: 3590-36.2020.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINEALDO LUCIANO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIANOTTI AMADOR MORAES 

GOMES - OAB:18216/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, indicar o estado civil 

ou a existência de união estável da parte demandada, na forma do artigo 

319, inciso II, do CPC, sob pena de extinção, conforme preceitua o artigo 

321, parágrafo único, do CPC.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 150576 Nr: 10662-55.2012.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEONIR DALLA ROZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL JUNIOR MALAQUIAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ ROSSI - 

OAB:4616/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, MARCO ANTONIO 

DE MELLO - OAB:13188-B/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANDRÉ LUIZ ROSSI, 

para devolução dos autos nº 10662-55.2012.811.0055, Protocolo 150576, 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

2ª Vara Cível

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 279272 Nr: 8484-26.2018.811.0055

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LVC, WDCF

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA KAROLINA REDIVO DA 

COSTA - OAB:24.951/MT, ESTELA REDIVO DA COSTA - OAB:16.663

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ELAINE JOSEFA DE 

SOUZA, para devolução dos autos nº 8484-26.2018.811.0055, Protocolo 

279272, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1001121-97.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MACIEL FERRAZ BERBEL (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSESSOR PREDAGÓGICO ESTADUAL EM TANGARÁ DA SERRA 

(IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

TANGARÁ DA SERRA DESPACHO Processo: 1001121-97.2020.8.11.0055. 

IMPETRANTE: MACIEL FERRAZ BERBEL IMPETRADO: ASSESSOR 

PREDAGÓGICO ESTADUAL EM TANGARÁ DA SERRA Vistos, O artigo 321 

do Código de Processo Civil dispõe que quando a inicial “apresenta 

defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito” o 

juiz determinará que o autor a emende, ou a complete, no prazo de 15 

dias. Analisando a Inicial, denota-se que não foi qualificada a autoridade 

coatora, a qual não consta indicação tanto na Inicial, como na cópia da ata 

juntada ao feito, que inclusive é de difícil leitura. Autoridade coatora, no 

mandado de segurança, é aquela que pratica, ordena ou omite a prática do 

ato impugnado (Lei Federal nº 12.016 /09, art. 6º , parágrafo 3º ), além de 

deter, na ordem hierárquica, poder de decisão, com competência para 

praticar atos administrativos decisórios. Ainda, no caso dos autos, patente 

a necessidade de inclusão dos eventuais professores aprovados 

qualificados no processo seletivo como litisconsorte necessário, visto que 

eventual concessão de segurança implicará na atribuição das aulas 

daqueles ao autor. Assim, intime-se o impetrante para que promova a 

inclusão dos demais professores aprovados no processo seletivo, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento. Às providências. 

Tangará da Serra, 20 de março de 2020. Francisco Ney Gaíva Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1001126-22.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:
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ELETRO TARTARI LTDA - EPP (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO MARQUES DA SILVA OAB - MT9725-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO MARTINS JUNQUEIRA (IMPETRADO)

HABIL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP (LITISCONSORTES)

JANINE CRISTINA GRUBER NOGUEIRA (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

TANGARÁ DA SERRA DECISÃO Processo: 1001126-22.2020.8.11.0055. 

IMPETRANTE: ELETRO TARTARI LTDA - EPP LITISCONSORTES: HABIL 

CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP IMPETRADO: FABIO MARTINS 

JUNQUEIRA, JANINE CRISTINA GRUBER NOGUEIRA Vistos. Cuida-se de 

mandado de segurança impetrado por Eletro Tartari Ltda-EPP contra ato 

tido por ilegal e abusivo praticado pelo Sr. Fábio Martins Junqueria – 

Prefeito deste município; Janine Cristin Gruber Nogueira – Presidente da 

Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura de Tangará da Serra/MT; 

e Hábil Construções e Serviços Ltda como litisconsorte passivo 

necessário; todos qualificados na Inicial. Sustenta a impetrante que 

participou de processo licitatório instaurado pela Prefeitura Municipal de 

Tangará da Serra - MT, visando a contratação de empresa especializada 

para executar serviços de prevenção e combate a incêndio nos centros 

municipais de ensino, conforme entabulado no item 3.1 do Edital de 

Tomada de Preço n. 001/2020. Consta que na ATA RECEBIMENTO, 

ABERTURA E JULGAMENTO DE PROPOSTA N. 011/2020, datada de 

26/02/2020, após a apresentação dos envelopes de preço, a impetrante 

apresentou a proposta de menor valor, na importância de R$929.974.25, 

porém, a Comissão Permanente de Licitação, representada pela segunda 

autoridade coatora, desclassificou a impetrante, sob o argumento de que 

apresentou a planilha em desacordo com os itens 14.2, letras f1, f2, f3 e 

f4, pois os valores constantes na planilha orçamentária são divergentes 

dos valores unitários da Tabela SINAP. Na mesma decisão, classificou a 

empresa (litisconsorte passivo), HÁBIL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 

LTDA, como habilitada e classificada em primeiro lugar no certame. A 

impetrante registra que o preço ofertado pela impetrante (R$ 929.974,25), 

fora bem inferior ao indicado pela segunda colocada, Hábil Construções e 

Serviços Ltda (R$1.173.273,96), gerando uma diferença de R$243.299,71 

(duzentos e quarenta e três mil, duzentos e noventa e nove reais e 

setenta e um centavos). Aduz a impetrante, que em razão de tal desfecho 

interpôs recurso administrativo visando à modificação da decisão, para o 

fim de mantê-la classificada no certame, haja vista que, além de ter 

apresentado proposta mais vantajosa, a fez em respeito aos termos do 

Edital, posto que, realizou as devidas cotações e formação do preço, 

conforme documentos anexados a presente. Contudo, as autoridades 

coatoras mantiveram a decisão que inabilitou e desclassificou a impetrante 

do certame (doc. 7), por considerar que a mesma, apesar de ter ofertado 

a proposta de menor valor, não respeitou as regras do Edital. Nas razões 

do recurso administrativo (doc. 5), a impetrante informou, esclareceu e 

justificou que, sua proposta de preço obedeceu aos critérios indicados no 

Edital, sendo que, a suscitada divergência de preço deu-se em razão da 

composição de custo dos preços unitários, que foram a menor que os 

dispostos nas referências da Tabela SINAPI. Ou seja, pelo fato de terem 

sido menores, não houve afronta aos termos do edital e da legislação. De 

toda a forma, alega que no Ato Coator e nos Pareceres que embasaram o 

mesmo que, as autoridades e agentes públicos não enfrentaram a matéria 

de forma direta (regularidade na composição dos custos e formação dos 

preços), vez que teriam se limitado a relacionar o eventual vício da 

proposta do impetrante com relação à formação do BDI, sendo que, caso 

houvesse equívoco no mesmo, as autoridades coatoras deveriam ter 

oportunizado a correção pela impetrante, sem alterar o valor global, em 

vez de desclassificá-la de forma direta. Aduz a impetrante que, no 

parecer jurídico, o próprio agente público informa não ter capacitação 

técnica para apreciar a matéria e, mesmo assim, opinou pela 

improcedência do recurso, sem qualquer sustentação jurídica e fática. 

Afirma ainda que, não houve o apontamento de vícios na planilha da 

impetrante, pois, sequer houve a indicação de algum trecho, item, 

percentual ou valor, que ilustrasse ou estivesse em desacordo com o 

Edital ou qualquer normativo sobre o assunto, constituindo apenas a 

apresentação genérica de “insubsistência ” da proposta da impetrante. Ou 

seja, no seu entender, de forma ilegal, ilegítima e arbitrária, as autoridades 

coatoras desclassificaram a impetrante indevidamente, pois, sequer lhe 

oportunizou a retificação da planilha em algum ponto. No caso em tela, a 

impetrante aduz que obedeceu às normas legais e editalícias, com 

apresentação da proposta de preço, devidamente embasada com as 

planilhas de formação e composição dos custos (doc. 6), nos termos, 

verdadeiramente, exigidos no certame. Dessa forma, pleiteia que seja 

reconsiderada a decisão que desclassificou a impetrante do certame, haja 

vista que, a legislação e os termos do Edital, convalidam a lisura, 

legitimidade e legalidade da proposta da recorrente. Assim, o alegado ato 

coator foi extremamente excessivo e ilegal, ocasionando restrição à 

competitividade e rigorismo formal descabido, afrontando ao disposto no 

art. 3º, inc. I, da Lei nº 8.666/93, além dos princípios basilares da isonomia, 

do livre acesso dos licitantes, isonomia, legalidade, probidade 

administrativa e contratação mais vantajosa. Assim, pleiteia a impetrante 

medida liminar para determinar a SUSPENSÃO CAUTELAR E IMEDIATA DA 

LICITAÇÃO PÚBLICA, TOMADA DE PREÇO N. 001/2020 (Processo 

Administrativo 237/2019), bem como, TODO ATO ADMINISTRATIVO 

TENDENTE A CONTRATAÇÃO DA LISTISCONSORTE PASSIVA 

(HOMOLOGAÇÃO, ADJUDICAÇÃO E/OU ASSINATURA DO CONTRATO. 

No mérito requer a concessão da ordem para confirmação da liminar. Com 

a inicial vieram os documentos. É o relatório. Decido. Como qualquer outra 

ação, deve o mandado de segurança preencher os pressupostos 

processuais e as condições da ação, havendo, no caso do writ, porém, 

uma condição específica, qual seja, o direito líquido e certo. Por direito 

líquido e certo deve ser entendido o direito cuja existência e delimitação 

são claras e passíveis de demonstração documental. Além disso, para 

que seja possível a concessão de medida liminar em mandado de 

segurança devem concorrer dois requisitos legais, quais sejam, a 

relevância dos motivos ou fundamentos em que se assenta o pedido inicial 

e a possibilidade da ocorrência de lesão irreversível ao direito do 

impetrante, ou dano de difícil reparação, seja de ordem patrimonial, 

funcional ou moral, se for mantido o ato coator até a sentença final. Neste 

sentido o inciso III do art. 7º da Lei nº 12.016/09: Art. 7º Ao despachar a 

inicial, o juiz ordenará: I - que se notifique o coator do conteúdo da petição 

inicial, enviando-lhe a segunda via apresentada com as cópias dos 

documentos, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as 

informações; II - que se dê ciência do feito ao órgão de representação 

judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem 

documentos, para que, querendo, ingresse no feito; III - que se suspenda 

o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do 

ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente 

deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, 

com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica. 

Entrementes, no caso vertente, pelos argumentos e documentos atrelados 

na petição inicial, a despeito da aparente relevância do fundamento 

invocado, reputo que não há nos autos elementos documentais suficientes 

para a apreciação da liminar, de onde se poderia se extrair elementos de 

cognição suficientes para a presente fase processual quanto à 

irregularidade dos atos praticados pelo ente público municipal, ainda mais 

por que não consta o primeiro exame realizado, com sua data de coleta, 

para que seja analisado em conjunto com o exame posterior trazido ao 

feito, o que não dá ao presente caso, nesta fase procedimental, a 

verossimilhança necessária ao deferimento tanto da tutela de urgência. 

Vê-se dos autos que a impetrante alega que, mesmo após recurso 

administrativo devidamente analisado, seu pleito foi indeferido. Alega 

ilegalidade na decisão administrativa, uma vez que teria demonstrado que 

efetuou a formação e cotação dos preços com a devida composição 

analítica de custos de todos os itens da planilha, além de ter apresentado 

cotação de preços dos produtos com terceiros fornecedores, cujos 

insumos não são originários da tabela SINAP, inclusive com valores 

inferiores ao constante na referida tabela de referência. Ainda, entende 

que as autoridades coatoras deveriam ter oportunizado a correção pela 

impetrante, sem alterar o valor global, em vez de desclassifica-la de forma 

direta. Conforme consta no edital, item 14.2 eram exigências do envelope 

contendo as propostas de preços: f) Planilhas orçamentárias detalhadas, 

devidamente preenchidas, contendo unidades, quantidades, preços 

unitários e totais dos itens que compõem o serviço, elaborada e assinada 

pelo responsável técnico, devidamente registrado no conselho 

competente. ] f1) Se a empresa desejar, poderá utilizar-se da tabela 

SINAPI – Sistema Nacional de Pesquisa de Custo e Índices da Construção 

Civil – e agregar os valores fornecidos por ela em suas composições de 

preços. Neste caso, deverá informar no cabeçalho da proposta de preço 

o mês de referência utilizado, sendo que a localidade deverá ser a cidade 

de Cuiabá. f2) Para os itens de serviço utilizados da tabela SINAPI não 
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será necessário apresentação da composição analítica dos preços, já que 

estas são disponíveis à consulta pública através do endereço eletrônico 

www.caixa.gov.br; f3) Todas as composições que não forem 

equivalentes às da tabela SINAPI deverão ser detalhadas analiticamente e 

apresentadas junto com a proposta de preços. As composições analíticas 

próprias serão constituídas pela especificação do serviço a ser 

executado, sua unidade de medida e a identificação dos componentes a 

serem utilizados, ou seja, insumos (materiais, mão-de-obra e 

equipamentos) necessários à sua execução, associados às respectivas 

unidades e coeficientes de consumo, para executar uma quantidade 

unitária do serviço. f4) Deverá ser anexado junto a proposta de preços, 

para o caso das composições próprias cujos insumos não são originários 

da tabela SINAPI, cotação de preços elaborados pelas empresas 

fornecedoras onde o mesmo deverá constar o seu timbre e CNPJ. 

Vejamos que as exigências do Edital eram bem específicas na forma como 

deveriam ser apresentadas as propostas de preços por aquelas 

empresas que não utilizassem da tabela SINAPI, os quais constam em 

negrito no subitens f3) e f)4 descritos acima. SINAPI é a sigla para Sistema 

Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil. É uma 

tabela muito utilizada no orçamento de obras, mantida pela Caixa 

Econômica Federal e pelo IBGE, que informa os custos e índices da 

Construção Civil no Brasil. O princípio da vinculação ao edital impõe que a 

Administração e os licitantes respeitem as normas estabelecidas no 

instrumento convocatório, sob pena de nulidade dos atos praticados. Se 

for evidenciado que o licitante descumpriu exigências previstas no edital, 

bem assim que estas não são ilegais ou manifestamente destituídas de 

razoabilidade, sua desclassificação do certamente é medida que se impõe 

por ofensa ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório. A 

importância na observância obrigatória desse princípio deriva da sua 

abrangência, vez que sua aplicação evita não apenas o descumprimentos 

das normas do edital, mas também o descumprimento de diversos outros 

princípios atinentes ao certame, como o da transparência, da igualdade, da 

impessoalidade, da publicidade, da moralidade, da probidade administrativa 

e do julgamento objetivo. In casu, verifica-se através dos autos que a 

questão diz respeito a processo licitatório, no qual deve obedecer a vários 

requisitos e procedimentos, dentre eles a vinculação ao instrumento 

convocatório. No entanto, a empresa agravante deixou de atender o 

disposto no edital, o que autoriza sua desclassificação, em razão de não 

ter apresentado sua proposta de preço nos termos do edital. Conforme o 

parecer técnico elaborado pela municipalidade, houve equívocos quando 

da composição do BDI. Em termos técnicos, BDI significa Benefícios e 

Despesas Indiretas, ou seja, é uma porcentagem que quantifica tanto o 

lucro como as despesas indiretas de uma obra[i]. O perecer técnico 

menciona que o equívoco ocorreu porque, no caso das propostas que não 

seguissem a tabela SINAPI e possuíssem valores unitários distintos, 

deveriam estar acompanhadas de abertura de composição de preços 

próprios que se caracterizam por comprovação através de cotação de 

preços. Conforme documentação apresentada, aparentemente, não houve 

referida composição de preços, de modo que a alegada ilegalidade 

praticada pela municipalidade não restou demonstrada. Só foram juntado 

dois orçamentos e a planilha orçamentária, não demonstrando como se 

chegou a tais valores. Percebe-se ainda que em sua composição de 

preços consta equivocadamente menção à tabela SINAPI, inclusive com 

indicação do local e mês de referência. No caso, não se revela excessiva 

a exigência, ainda mais em se tratando de documentação rotineira dentro 

do processo licitatório, assim como pelo fato de a Administração Pública 

ter que respeitar os princípios que a norteiam, principalmente o da 

isonomia entre os participantes, não restando demonstrado a 

probabilidade do direito do agravante, o que indefiro a tutela recursal. A 

exigência do edital prestigia, inclusive, o interesse público porque a 

Administração Pública, quiçá, poderá vir a ser solidariamente chamada a 

recolher encargos trabalhistas caso a contratada não o faça, além de 

outras despesas decorrentes da inexecução ou má execução do projeto, 

isso explica porque nem sempre a proposta com valor mais baixo, nem 

sempre será a mais vantajosa. Neste sentido: EMENTA: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - DEFERIMENTO DE LIMINAR 

- LICITAÇÃO - CONCORRÊNCIA - MENOR PREÇO UNITÁRIO - REQUISITO 

DO EDITAL - PRINCÍPIO DA DEFERÊNCIA - PRINCÍPIO DA 

INAFASTABILIDADE - CARÁTER SUBSTITUVO DA JURISDIÇÃO - 

AUTOCONTENÇÃO. - O processo licitatório, como exigência obrigatória na 

Administração Pública, tem objetivos de proporcionar a realização do 

negócio mais vantajoso para a Administração Pública e de assegurar, em 

condições de igualdade, a participação dos administrados nos negócios 

que pretende realizar com particulares - O edital vincula os licitantes e a 

Administração Púbica - O edital torna público o processo licitatório, fixa o 

seu objeto, bem como as condições para a participação dos interessados 

e o cumprimento do objeto, a modalidade e o tipo da licitação - A 

concorrência ocorrerá entre os interessados que, na fase de habilitação 

preliminar, comprovem o preenchimento dos requisitos de qualificação 

previstos no edital - O julgamento e a classificação das propostas 

observarão os critérios descritos no edital - O princípio da inafastabilidade 

da jurisdição que conduz ao caráter substitutivo da jurisdição deve ser 

exercido com critérios inseridos na autoconteção da atuação jurisdicional 

sem intervenção nas atividades lícitas inseridos em critérios técnicos 

adotados dentro da discricionariedade administrativa - Não comprovado, 

de plano, ilegalidade ou vício no ato administrativo, não justifica sua 

alteração, prevalecendo a eficiência técnica da Administração - princípio 

da deferência ao ato administrativo. (TJ-MG - AI: 10000191225325001 MG, 

Relator: Renato Dresch, Data de Julgamento: 10/03/0020, Data de 

Publicação: 13/03/2020) APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. 

LICITAÇÃO. VENCEDOR DESCLASSIFICADO DEVIDO À FALTA DE 

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 

(BDI), EXPRESSAMENTE EXIGIDA PELO EDITAL CONVOCATÓRIO. 

DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA IMPETRANTE QUE NÃO SUPREM A 

AUSÊNCIA DO DOCUMENTO EM COMENTO. SENTENÇA QUE DENEGOU A 

ORDEM QUE DEVE SER MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. "'O edital da 

licitação faz lei entre as partes e, por isso, tanto a Administração Pública 

quanto os licitantes a ele estão diretamente vinculados. Se o ato 

convocatório exige que os licitantes apresentem suas propostas com uma 

planilha indicando a composição dos Benefícios ou Bonificações e 

Despesas Indiretas (BDI), é evidente que o licitante que não cumprir esta 

exigência terá sua proposta desclassificada, sem que isso implique 

excesso de formalismo' (TJ-SC - AC: 03111577520168240038 Joinville 

0311157-75.2016.8.24.0038, Relator: Cid Goulart, Data de Julgamento: 

10/09/2019, Segunda Câmara de Direito Público) Assim não restam 

demonstrados neste momento a alegada verossimilhança das alegações, 

aptas a demonstrar a ilegalidade praticada pela autoridade coatora. 

Portanto, reputo necessário para a melhor análise do pleito, informações 

efetivas quanto ao ato impugnado. Portanto, em sede de juízo provisório, 

não vislumbro a probabilidade do direto da impetrante, razão pela qual 

INDEFIRO a medida liminar pleiteada. É indiscutível que eventual nulidade 

que venha ser reconhecida neste feito interferirá na esfera jurídica da 

vencedora do certame, o que implementa a condição disposto no art. 114 

do CPC/2015 , impondo a formação do litisconsórcio passivo necessário. 

Diante do exposto, e considerando o teor do art. 6º, §1º, da Lei 12.016/09, 

corroborado pelo princípio da cooperação e, sobretudo, a urgência da 

medida, determino que a autoridade coatora, bem como o órgão de 

representação Judicial da pessoa Jurídica interessada, encaminhem a 

este juízo, informações quanto o recurso administrativo interposto pelo 

impetrante no prazo de 10 dias. Notifique-se a autoridade impetrada, bem 

como a empresa correquerida HABIL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 

EPP para que prestem informações, no prazo de 10 dias. Por fim, com 

fundamento no inciso II do artigo 7º da Lei nº 12.016/09, determino que 

seja intimado o órgão de representação judicial da pessoa jurídica à qual a 

autoridade coatara está integrada, para que também apresente a 

documentação solicitada e para que, querendo, ingresse no feito, o que 

deverá ser feito no prazo de 10 (dez) dias. Decorrido o prazo para que a 

autoridade coatora preste as informações, dê-se vista ao Ministério 

Público para manifestação em 10 (dez) dias. Após, voltem-me os autos 

conclusos para deliberação. Cumpra-se prioritariamente, nos termos do 

§4º do artigo 7º da Lei nº 12.016/09. Às providências. Tangará da Serra, 

20 de março de 2020. Francisco Ney Gaíva Juiz(a) de Direito [i] 

https://www.guiadaengenharia.com/aprenda-calcular-bdi/

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1001126-22.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ELETRO TARTARI LTDA - EPP (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO MARQUES DA SILVA OAB - MT9725-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO MARTINS JUNQUEIRA (IMPETRADO)

HABIL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP (LITISCONSORTES)

JANINE CRISTINA GRUBER NOGUEIRA (IMPETRADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

TANGARÁ DA SERRA CERTIDÃO Nos termos da legislação em vigor, bem 

como do Provimento 041/2016/CGJ intimo o patrono da parte impetrante 

para que, no prazo legal, promova a distribuição da Carta Precatória de ID 

30573444, comprovando nos autos, bem como para que diga acerca da 

certidão do Sr. Oficial de Justiça (ID 30591417), requerendo o que de 

direito. Tangará da Serr-MT , 23 de março de 2020. ROSILAINE ALVES DA 

SILVA Analista(a) Judiciário(a) SEDE DO 4ª VARA CÍVEL DE TANGARÁ 

DA SERRA E INFORMAÇÕES: TELEFONE: ( )

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)

 

Processo n.º 1006918-88.2019.8.11.0055 VISTOS, ETC. A Autarquia vem 

aos autos informar que o benefício foi cessado, conforme determinação 

da sentença, no qual constaria o seguinte enunciado “o alusivo beneficio 

deverá ser pago até que seja constatada eventual recuperação da 

capacidade de trabalho”. Em analise minuciosa dos autos, constatei que 

tais alegações não merecem prosperar. Haja vista que o benefício de 

auxilio doença foi concedido na sentença, com respaldo na perícia médica 

e aos exames complementares juntados pela autora e que o requerido, 

não juntou aos autos laudos ou exame médico que satisfazem suas 

argumentações, necessitando assim de documentos probatórios. Desde 

modo, determino a intimação do INSS para implantar o benefício em favor 

da parte autora, com o prazo Maximo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

multa. Às providências. Tangará da Serra-MT, 23 de março de 2020. 

FRANCISCO NEY GAIVA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1001106-31.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VOLNEI VASCONCELOS VIEIRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA OAB - MT10907-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Secretário Municipal de Fazenda de Tangará da Serra (IMPETRADO)

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO)

VALNICEIA MARIA PICOLI (AUTORIDADE COATORA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

TANGARÁ DA SERRA DECISÃO Processo: 1001106-31.2020.8.11.0055. 

IMPETRANTE: VOLNEI VASCONCELOS VIEIRA IMPETRADO: SECRETÁRIO 

MUNICIPAL DE FAZENDA DE TANGARÁ DA SERRA, MUNICÍPIO DE 

TANGARÁ DA SERRA AUTORIDADE COATORA: VALNICEIA MARIA 

PICOLI Vistos, Cuida-se de mandado de segurança impetrado por VOLNEI 

VASCONCELOS VIEIRA em face do Municipio de Tangará da Serra-MT, em 

razão de ato da indigitada autoridade coatora, Sr. Secretaria Municipal de 

Fazenda Aduz que adquiriu, em 24 de maio de 2019, por meio de leilão 

judicial, o imóvel Lote urbano n° 03, quadra 21, da planta loteamento Jardim 

Europa, em Tangará da Serra-MT, com 450 m², registrado na matrícula n° 

26.183 do Cartório de Registro de Imóveis da Tangará da Serra/MT, tendo 

realizado o lanço vencedor no valor de R$ 78.000,00 (setenta e oito mil 

reais), efetuando o pagamento de 100% do valor da arrematação no dia 

27/05/2019. Diz que prestou as informações necessárias à repartição 

fiscalizadora do Município de Tangará da Serra/MT mediante a Guia de 

Informação do IBTI em anexo, para que o lançamento do imposto fosse 

realizado, contudo o valor considerado pelo setor fazendário foi muito 

além do que o impetrante pagou. Requer liminar para que se determine a 

adoção do valor da arrematação como base de calculo para apuração do 

ITBI do referido imóvel. A inicial foi emendada, a fim de qualificar 

adequadamente a indigitada autoridade coatora, bem como trazer o 

documento referente definição da base de calculo adotada pela parte 

requerida. É o relato necessário. Fundamento e decido. Inicialmente, mister 

se faz salientar que a concessão do mandado de segurança submete-se 

ao requisito indisponível da comprovação, de plano, de 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, 

nos termos do artigo 5º, LXIX, da Constituição Federal e artigo 1º da Lei nº 

12.016/2009. Direito líquido e certo – é aquele que se prova, 

documentalmente, logo na petição inicial, 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. Assim, para a 

concessão da medida liminar em Mandado de Segurança devem concorrer 

os dois requisitos legais insertos no artigo 7º, III da Lei n.º 12.016/2009, 

que refletem na probabilidade do direito e no perigo de dano. Entrementes, 

no caso vertente, em sede de cognição sumária, própria deste momento 

processual, pelos argumentos e documentos atrelados a inicial, e em 

razão da aparente relevância do fundamento invocado, reputo de rigor o 

deferimento da medida liminar pleiteada. O impetrante juntou aos autos a 

guia de ITBI , numero de protocolo 6599, em que declara a natureza da 

transação como sendo arrematação e o valor de R$ 78.000,00 (setenta e 

oito mil reais). Ainda, juntou aos autos cópia da carta de arrematação, 

comprovando a aquisição por meio do leilão judicial, no valor apontado. Em 

c o n s u l t a  a o  C o d i g o  T r i b u t a r i o  M u n i c i p a l  ( v i d e 

https://leismunicipais.com.br/codigo-tributario-tangara-da-serra-mt ) , 

verifica-se que o artigo 40 prescreve que “Nas arrematações o valor será 

correspondente ao preço do maior lance e nas remições o 

correspondente ao maior lance ou avaliação nos termos do processo, 

conforme o caso.” O impetrante trouxe aos autos também o documento 

nominado “Certificado de Lançamento de ITBI” e a Guia de Recolhimento de 

n. 2 – 22311/2020-63 emitido pela Secretaria de Finanças de Tangara da 

Serra, no valor de R$ 2834,42, sendo o valor de R$ 2.800,00 atinente a 

ITBI. Assim, demonstrado que no caso em questão, aplicando-se a alíquota 

de 2% teríamos R$ 1560,00, valor diverso do que consta na guia em 

questão. Sobre o tema, vejamos a jurisprudência: TRIBUTÁRIO. RECURSO 

ESPECIAL. ITBI. IMÓVEL ARREMATADO EM HASTA PÚBLICA. BASE DE 

CÁLCULO DO IMPOSTO. VALOR DA ARREMATAÇÃO. ACÓRDÃO 

RECORRIDO EM SINTONIA COM O ATUAL ENTENDIMENTO DO STJ. 1. Na 

hipótese dos autos, a transferência do imóvel é oriunda da arrematação 

de bem em hasta pública, situação fática para a qual o STJ possui 

jurisprudência pacífica de que o valor venal para fins de composição da 

base de cálculo do ITBI é aquele consignado no próprio ato de 

arrematação. Precedentes: AREsp 1.425.219/SP, Rel. Ministro Francisco 

Falcão, Segunda Turma, DJe 1º.3.2019; RESP 1.721.067/SP, Rel. Ministro 

Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 16.11.2018; AGRG no AREsp 

818.785/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 

13.5.2016; AGRG no RESP 1.565.195/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, Segunda Turma, DJe 14.12.2015. 2. Dessume-se que o acórdão 

recorrido está em sintonia com o atual posicionamento do STJ, razão pela 

qual não merece prosperar a irresignação. 3. Recurso Especial não 

provido. (STJ; REsp 1.805.862; Proc. 2019/0044913-2; SP; Segunda 

Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; Julg. 16/05/2019; DJE 30/05/2019) 

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. TERRA PÚBLICA ADQUIRIDA POR MEIO 

DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA IMPOSTO 

DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI). BASE DE CÁLCULO. VALOR 

VENAL DO IMÓVEL EFETIVAMENTE TRANSACIONADO. SIMILITUDE ENTRE 

O PROCEDIMENTO DE ARREMATAÇÃO E O LICITATÓRIO. ENTENDIMENTO 

JURISPRUDENCIAL (STJ). TERMO DE AVALIAÇÃO NÃO PRECEDIDO DE 

REGULAR PROCEDIMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. 

RECURSO PROVIDO. Como cediço na doutrina e na jurisprudência pátria, a 

base de cálculo do ITBI é o valor real da venda do imóvel ou de mercado. 

Seguindo esse raciocínio, tem-se que o preço efetivamente pago pelo 

adquirente do imóvel tende a refletir, com grande proximidade, seu valor 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070224/3/2020 Página 254 de 758



venal, considerado como o valor de uma venda regular, em condições 

normais de mercado. Por tal razão, a jurisprudência do STJ é pacífica ao 

admitir que, na hipótese de hasta pública, o preço da arrematação, e não o 

da avaliação, reflete o valor venal do imóvel e, portanto, deve ser adotado 

como base de cálculo do ITBI. O fato de o imóvel ter sido adquirido em 

procedimento licitatório guarda similitude com o procedimento da 

arrematação judicial, pois se trata de forma de aquisição do bem, cujo 

instrumento goza de fé pública. (TJMT; APL 118384/2015; Primavera do 

Leste; Relª Desª Vandymara G. R. P. Zanolo; Julg. 03/10/2016; DJMT 

28/10/2016; Pág. 94) Demonstrada a probabilidade do direto, de plano, bem 

como que a postergação pode ocasionar também o adiamento da 

efetivação do registro, e das consequências jurídicas dela decorrentes. 

Por tais razões, DEFIRO A LIMINAR, para que o ITBI tenha como base de 

cálculo o valor da arrematação. A presente decisão tem efeitos de ofício e 

deverá ser encaminhada pelo próprio interessado ao órgão ou autoridade 

competente, acompanhada das cópias que se fizerem necessárias, 

reconhecida a autenticidade pelo próprio advogado, nos termos do art. 

197 e 425, IV,CPC. Notifique-se a autoridade impetrada para prestar as 

informações que julgar necessárias no prazo de 10 dias. Além disso, com 

fundamento no inciso II do artigo 7º da Lei nº 12.016/09, determino que 

seja citada a pessoa jurídica à qual a autoridade coatora está integrada, à 

qual se acha vinculada ou da qual exerce atribuição, para que, querendo, 

ingresse no feito. Decorrido o prazo para que a autoridade coatora preste 

as informações, dê-se vista ao Ministério Público para manifestação em 10 

(dez) dias. Feito isto, voltem-me os autos conclusos para sentença. , 23 

de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 131421 Nr: 1146-45.2011.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELI AMBROSIO DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MARCO ANTONIO 

DE MELLO, para devolução dos autos nº 1146-45.2011.811.0055, 

Protocolo 131421, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

5ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 335572 Nr: 3689-06.2020.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO GOMES PEREIRA, AYMORE CREDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, FRANCLANDE COSTA DE 

OLIVEIRA, FABRICIO VEICULOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA MARA BETONI - 

OAB:MT20872/0, KLEITON ARAÚJO CARVALHO - OAB:MT. 12.842, 

LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DEFIRO em parte o pedido de tutela antecipada para 

autorizar o requerente a proceder o licenciamento do veículo e emissão do 

CRLV perante o Detran/MT, independente do recolhimento das taxas de 

registro de gravame ou eventuais pendências relacionadas ao 

financiamento em face da requerida Aymoré, devendo ser oficiada a 

Autarquia Estadual dos termos desta decisão. Procedendo-se contudo, 

como contracautela, restrição junto ao Renajud para novas 

transferências.Outrossim, nos termos da Portaria Conjunta n.º 247/2020, a 

qual adotou medidas de prevenção ao contágio pelo COVID-19 no âmbito 

do Poder Judiciário de Mato Grosso e com fulcro nos princípios da 

celeridade processual, razoável duração do processo e cooperação, 

postergo a designação de audiência de conciliação para momento 

pos te r io r ,  caso  as  pa r tes  man i fes tem in te resse  na 

composição.Ressalta-se que a conciliação e outros métodos de solução 

consensual de conflito poderão ser realizadas a qualquer tempo e 

deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e 

membros do Ministério Público, inclusive extrajudicialmente.Desse modo, 

prossiga-se o feito em seus ulteriores termos devendo ser observado o 

disposto no art. 335 do CPC de 2015, citando-se os requeridos para 

contestar a inicial no prazo legal.Ressalte-se no mandado que, 

quedando-se os requeridos inertes, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados na inicial, conforme artigo 344, do 

CPC.Constatando-se quaisquer das hipóteses previstas nos artigos 350 e 

351, do Código de Processo Civil, será oportunizado a parte autora a 

manifestação em 15 dias, produzindo as provas que entender 

necessárias.Intimem-se.Às providências.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010468-74.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DINALVA MARIA FIGUEIREDO 85643319187 (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GENI PEREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Defiro o pedido de suspensão do processo, porém pelo prazo de 

30 dias, que será suficiente para a finalidade pretendida pela exequente e 

está mais em consonância com os princípios da celeridade e efetividade 

que permeiam os procedimentos do Juizado Especial Cível. Findo o prazo 

ora assinalado, 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, 10 de março de 2020. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010618-89.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIA COELHO LOPES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JALSO SOUZA COSTA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO CORREA BRAGA FILHO OAB - MT0016482A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Ante o teor da certidão do ID 30051879 arquivem-se os autos com 

as devidas baixas e anotações necessárias. Cumpra-se. Tangará da 

Serra/MT, 10 de março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000321-06.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EURIVAL GONCALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALNETE DALA BONA OAB - MT0022482A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO PARECI DOS SANTOS (REQUERIDO)

ELISANGELA APARECIDA VILHAUVA (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 
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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, 10 de março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002820-60.2019.8.11.0055

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:

PEDRO RODRIGUES TANAN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Defiro o pedido de suspensão do processo, porém pelo prazo de 

30 dias, que será suficiente para a finalidade pretendida pela reclamante e 

está mais em consonância com os princípios da celeridade e efetividade, 

que permeiam os procedimentos do Juizado Especial Cível. Findo o prazo 

ora assinalado, 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, 10 de março de 2020. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010656-38.2014.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON QUIRINO DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS OAB - MT0007557A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALESKA MALVINA PIOVAN OAB - MT0010910A (ADVOGADO(A))

CARULINE FERNANDO RIBEIRO OAB - MT16255-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Pretende o exequente o cumprimento de sentença para que o 

executado seja intimado a pagar o valor de R$ 57.240,00 por meio de RPV. 

Em 09/09/2019 entrou em vigor a Lei Municipal nº 5.186 na qual dispõe 

sobre o pagamento de débitos ou obrigações do Município de Tangará da 

Serra/MT, nos termos do art. 100, §3º e § 4º da Constituição Federal pelo 

sistema de RPV. Dispõe o art. 1º, parágrafo único da referida Lei: Para 

fins desta Lei, consideram-se de pequeno valor os débitos ou obrigações 

cujo valor corresponde até o teto da maior remuneração da Previdência 

Social. Atualmente, o valor que dispõe a Lei é de R$ 5.839,45, ou seja, 

valor bem inferior ao da execução ora pleiteada. Assim, antes de deliberar 

sobre o pedido, INTIME-SE o exequente para, no prazo de 10 dias, 

manifestar se pretende o prosseguimento da ação pelo sistema de RPV ou 

se pretende que a execução seja satisfeita por meio do regime de 

precatório. Deverá consignar que, caso pretenda o prosseguimento da 

execução para o pagamento por meio de RPV estará renunciando a todo o 

crédito excedente. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

conclusos para deliberações. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 10 de março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010783-05.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DELVINO MARTINS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO ANDRE MARINHO GRAMARIN OAB - MT0014551A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA - MT 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WESLEY LEANDRO DAMASCENO OAB - MT0014150A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Indefiro o pedido do ID 22848351, uma vez que para execução do 

julgado é desnecessária a análise dos documentos requeridos; na 

condenação ficou estabelecido o valor liquido a ser pago pelo reclamado. 

Intime-se o reclamante para, no prazo de 10 dias, requerer o que entender 

de direito, sob pena de arquivamento, o que desde já fica determinado em 

caso de inércia. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 10 de março de 2020. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000978-16.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RONICLEI BATISTA DE MORAIS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI OAB - MT14864/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGNALDO BATISTA OLIVEIRA (REQUERIDO)

LUCIANA DA CUNHA FERREIRA (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 
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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, 10 de março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006644-27.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE DE LIMA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LO RUAMA SOARES DE OLIVEIRA OAB - MT25645/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Intime-se o reclamado para, no prazo de 10 dias, manifestar sobre 

a petição e documento do ID 29113168 e 29113169. Cumpra-se. Tangará 

da Serra/MT, 10 de março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011549-92.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN ANTONIO PANAZZOLO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT16705-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Os cálculos apresentados pelo exequente estão em 

desconformidade com o determinado nos embargos, uma vez que utilizou 

como data final para atualização da correção o dia 31/07/2019 e juros 

26/06/2016. Assim, intime-se o exequente para, no prazo de 10 dias, 

apresentar novo demonstrativo do valor devido, obedecendo as balizas 

dos embargos do ID 21131331, observando o termo ad quem para 

atualização (20/06/2016), sob pena de arquivamento, o que desde já fica 

determinado em caso de inércia. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

TANGARÁ DA SERRA, 10 de março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz(a) 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 Ao contador 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, 10 de maço de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002555-58.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

NIVALDO LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KESSILA RODRIGUES LOPES OAB - MT19952/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA (REQUERIDO)

MERCADOPAGO COM. REPRESENTACAO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Considerando que a decisão que fixou as astreintes é provisória, 

ainda não alcançada pelo trânsito em julgado, a pretensão para execução 

das astreintes (ID 29881214) deve ser formulada pela via própria. 

Intime-se os reclamados para que, no prazo de 15 dias, se manifestem 

quanto ao pedido da reclamante para levantamento do valor depositado 

nos autos. Em seguida, conclusos para sentença. Intimem-se. Cumpra-se. 

Intime-se, expedindo o necessário. Tangará da Serra/MT, 11 de março de 

2019. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000431-05.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

Aline Morgana Bettio (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Aline Morgana Bettio OAB - MT0006099A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MIRIAN DO ESPIRITO SANTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Intimem-se novamente os reclamados para cumpram na íntegra a 

decisão que concedeu a tutela de urgência, sob pena de aplicação de 

multa em caso de novo descumprimento. Aguarde-se o cumprimento da 

carta precatória de citação da reclamada Mirian, devendo a Secretaria 

certificar eventual decurso de prazo para apresentação de contestação 

pelos reclamados, intimando-se a reclamante para eventual impugnação e 

tornando os autos conclusos na sequência para sentença. Intimem-se. 
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Cumpra-se, expedindo o necessário. Tangará da Serra/MT, 12 de março 

de 2019 ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002261-06.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DE SOUZA LUIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT3923-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):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Considerando a informação da certidão do ID 30187276, 

designe-se nova data para audiência de conciliação. Intimem-se. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 12 de março 

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

 

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 março 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

 

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 março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001866-48.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO FRANCISCO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO DOS SANTOS TURATI OAB - MT15179-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 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 
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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 março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000939-82.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LIMA TINTAS COMERCIO LTDA ME - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALECANDRA COSTA DE ASSIS OAB - MT12602/O (ADVOGADO(A))

ADRIANA PASSAMANI DE OLIVEIRA OAB - MT0017758A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUANA SILVA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONIDAS CARGNIN QUATRIN OAB - MT22284/O (ADVOGADO(A))

NATALIA CARGNIN QUATRIN OAB - MT0017737A (ADVOGADO(A))

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, 13 de março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000939-82.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LIMA TINTAS COMERCIO LTDA ME - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALECANDRA COSTA DE ASSIS OAB - MT12602/O (ADVOGADO(A))

ADRIANA PASSAMANI DE OLIVEIRA OAB - MT0017758A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUANA SILVA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONIDAS CARGNIN QUATRIN OAB - MT22284/O (ADVOGADO(A))

NATALIA CARGNIN QUATRIN OAB - MT0017737A (ADVOGADO(A))

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, 13 de março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000149-30.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEONALDO DOS SANTOS PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070224/3/2020 Página 259 de 758



Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Nos termos do art. 320 do CPC, faculto a parte reclamante, no 

prazo de 15 (quinze dias), emendar a inicial para juntar aos autos 

comprovante de endereço em seu nome ou justificar (e comprovar 

documentalmente) qual a correlação existente com a pessoa na qual se 

encontra o comprovante de endereço juntado no Id 28391306, sob pena 

de indeferimento da petição inicial (CPC, art. 321). Intime-se. Cumpra-se. 

Tangará da Serra/MT, 22 de março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002856-05.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA PASSAMANI DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

ALECANDRA COSTA DE ASSIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALECANDRA COSTA DE ASSIS OAB - MT12602/O (ADVOGADO(A))

ADRIANA PASSAMANI DE OLIVEIRA OAB - MT0017758A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLETE SOERENSEN CAETANO (EXECUTADO)

ROZIEL GOMES CAETANO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. O acordo não está em condições de ser homologado. Por meio da 

manifestação do ID 30112993 as partes pretendem que este Juízo 

homologue a transação noticiada, suspendendo a execução até que haja 

cumprimento integral da obrigação objeto do pacto. Ocorre que, pelo teor 

da manifestação em questão, é possível inferir que as partes pretendem a 

modificação das obrigações anteriores, inclusive com a fixação de nova 

obrigação consistente na imposição de multa em caso de inadimplemento, 

havendo clara novação objetiva relativamente às obrigações do título 

original. Ora, se as partes pretendem a homologação do acordo, referido 

ato chancelará o novo pacto e o ato judicial importará na novação das 

obrigações, com a extinção do processo com resolução do mérito (art. 

487, III, b, do CPC); consequentemente, em caso de descumprimento do 

acordo, ao exequente restará tão somente requerer o cumprimento da 

sentença homologatória com base no acordo, não sendo mais possível a 

continuidade da execução com base no título original e pelo seu valor 

original. Por outro lado, se o que as partes pretendem é apenas a 

suspensão do feito para cumprimento voluntário da obrigação, na forma 

do art. 922 do CPC, não há possibilidade de homologação do acordo, 

porquanto, nesta hipótese (suspensão), em caso de descumprimento pelo 

executado, a execução deverá prosseguir seu regular curso (art. 922, 

parágrafo único, do CPC). E sendo o caso de retomada da marcha 

processual, a execução deve ser retomada pelo valor originário, conforme 

já exaustivamente decidido pela jurisprudência, inclusive do C. Superior 

Tribunal de Justiça (v. REsp 1.112.143-RJ, AgRg no REsp 1.052.960-MG, 

REsp 1.034.264-DF). Em outras palavras, ou as partes convencionam 

nova obrigação, a ser objeto de homologação (caso em que eventual 

cumprimento de sentença obedecerá o novo pacto) ou pedem 

simplesmente a suspensão do processo para cumprimento voluntário da 

obrigação, na forma do art. 922 do CPP (caso em que eventual 

descumprimento pelo executado importará no simples prosseguimento da 

execução). Não é possível o deferimento dos dois requerimentos em 

conjunto, porquanto são incompatíveis entre si. Nesse sentido, antes da 

análise do acordo noticiado, determino a intimação das partes a fim de 

que, no prazo de 10 (dez) dias, esclareçam se pretendem efetivamente a 

novação das obrigações (caso em que o acordo será homologado na 

forma do art. 487, III, b, do CPC) ou se pretendem a mera suspensão do 

processo (na forma do art. 922 do CPC). Ressalto e advirto as partes que, 

caso manifestem e insistam na homologação do pacto, eventual pedido de 

cumprimento de sentença recairá sobre o novo título judicial (sentença 

homologatória) obedecendo os valores e demais obrigações constantes 

do novo acordo; caso manifestem pela simples suspensão, deverão ser 

desconsideradas quaisquer alterações nas obrigações originárias, 

inclusive com relação ao valor do título. Consigno, por fim, que a ausência 

de manifestação importará na presunção de que as partes pretendem a 

homologação do acordo, que importará em novação das obrigações e a 

consequente extinção do processo com resolução do mérito (na forma do 

art. 487, III, b, do CPC) com o arquivamento dos autos. Intimem-se. 

Cumpra-se. Tangará da Serra, 20 de março de 2020. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001943-23.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO LUIZ INACIO DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA MARTINS OAB - MT23988/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEOVANI PEDROSO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Intime-se o reclamante para, no prazo de 10 dias, manifestar sobre 

os documentos do ID 30306353, no prazo de 10 dias. Após, conclusos 

para análise de possibilidade de julgamento antecipado ou designação de 

audiência de instrução. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 22 de março de 

2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002760-87.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON RODOLFO POLONI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANA MOSQUIM POLONI OAB - SP293178 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EBENESER ALEXANDRE DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. O acordo não está em condições de ser homologado. Por meio da 

manifestação do ID 30181181 as partes pretendem que este Juízo 

homologue a transação noticiada, suspendendo a execução até que haja 

cumprimento integral da obrigação objeto do pacto. Ocorre que, pelo teor 

da manifestação em questão, é possível inferir que as partes pretendem a 

modificação das obrigações anteriores, inclusive com a fixação de nova 

obrigação consistente na imposição de multa em caso de inadimplemento, 

havendo clara novação objetiva relativamente às obrigações do título 

original. Ora, se as partes pretendem a homologação do acordo, referido 

ato chancelará o novo pacto e o ato judicial importará na novação das 

obrigações, com a extinção do processo com resolução do mérito (art. 

487, III, b, do CPC); consequentemente, em caso de descumprimento do 

acordo, ao exequente restará tão somente requerer o cumprimento da 

sentença homologatória com base no acordo, não sendo mais possível a 

continuidade da execução com base no título original e pelo seu valor 

original. Por outro lado, se o que as partes pretendem é apenas a 

suspensão do feito para cumprimento voluntário da obrigação, na forma 

do art. 922 do CPC, não há possibilidade de homologação do acordo, 

porquanto, nesta hipótese (suspensão), em caso de descumprimento pelo 

executado, a execução deverá prosseguir seu regular curso (art. 922, 

parágrafo único, do CPC). E sendo o caso de retomada da marcha 

processual, a execução deve ser retomada pelo valor originário, conforme 

já exaustivamente decidido pela jurisprudência, inclusive do C. Superior 

Tribunal de Justiça (v. REsp 1.112.143-RJ, AgRg no REsp 1.052.960-MG, 

REsp 1.034.264-DF). Em outras palavras, ou as partes convencionam 

nova obrigação, a ser objeto de homologação (caso em que eventual 

cumprimento de sentença obedecerá o novo pacto) ou pedem 

simplesmente a suspensão do processo para cumprimento voluntário da 

obrigação, na forma do art. 922 do CPP (caso em que eventual 

descumprimento pelo executado importará no simples prosseguimento da 

execução). Não é possível o deferimento dos dois requerimentos em 

conjunto, porquanto são incompatíveis entre si. Nesse sentido, antes da 

análise do acordo noticiado, determino a intimação das partes a fim de 

que, no prazo de 10 (dez) dias, esclareçam se pretendem efetivamente a 

novação das obrigações (caso em que o acordo será homologado na 

forma do art. 487, III, b, do CPC) ou se pretendem a mera suspensão do 

processo (na forma do art. 922 do CPC). Ressalto e advirto as partes que, 

caso manifestem e insistam na homologação do pacto, eventual pedido de 

cumprimento de sentença recairá sobre o novo título judicial (sentença 

homologatória) obedecendo os valores e demais obrigações constantes 
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do novo acordo; caso manifestem pela simples suspensão, deverão ser 

desconsideradas quaisquer alterações nas obrigações originárias, 

inclusive com relação ao valor do título. Consigno, por fim, que a ausência 

de manifestação importará na presunção de que as partes pretendem a 

homologação do acordo, que importará em novação das obrigações e a 

consequente extinção do processo com resolução do mérito (na forma do 

art. 487, III, b, do CPC) com o arquivamento dos autos. Intimem-se. 

Cumpra-se. Tangará da Serra, 11 de setembro de 2019. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000302-34.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RONICLEI BATISTA DE MORAIS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI OAB - MT14864/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALCIDES TEIXEIRA BATISTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Antes de deliberar sobre o pedido de penhora on line, deverá o 

exequente retificar a planilha do valor executado, uma vez que sobre o 

valor discriminado foi aplicada correção sobre correção, parâmetro não 

determinado na sentença. Intime-se para manifestação, 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, 13 de fevereiro de 2020. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001985-72.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCHINI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VAGNER DA SILVA NUNES (REQUERIDO)

CLAUDIA FERREIRA NUNES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Deverá a reclamante se manifestar se pretende o prosseguimento 

da ação em relação ao reclamado Vagner da Silva Nunes, uma vez que 

este não compareceu a audiência. Poderá, ainda, em igual prazo, juntar 

aos autos documento que comprove que o reclamado em questão anui ao 

acordo entabulado no termo de audiência (ID 28824211). Intime-se para 

manifestação, no prazo de 10 dias, sob pena de homologação do acordo 

somente em relação as partes que compareceram ao ato e extinção sem 

resolução do mérito em relação ao reclamado Vagner da Silva Nunes. 

Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 13 de fevereiro de 2020. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002061-96.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL APARECIDO BURGOS DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIAS HORACIO DA SILVA OAB - MT0004816A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOTO RACA LTDA (REQUERIDO)

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

REINALDO AMERICO ORTIGARA OAB - MT9552-O (ADVOGADO(A))

feliciano lyra moura OAB - MT15758-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Da análise dos fatos vertidos na petição inicial, é possível que 

seja desnecessária a produção de provas em audiência. Assim, antes de 

deliberar sobre a instrução processual, considerando que os reclamados 

já apresentaram contestação, intime-se a reclamante para, no prazo de 10 

dias, impugnar às contestações . Após, conclusos para deliberações 

quanto à instrução ou julgamento antecipado do mérito. Intimem-se. 

Cumpra-se. Tangará da Serra, 13 de fevereiro de 2020. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010220-55.2009.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA ALBUQUERQUE TEODORETO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS DE PAULO BARBOSA OAB - MT0012107A 

(ADVOGADO(A))

FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS OAB - MT0007557A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRES COMERCIO DE PRODUCOES LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA CRISTINA DAMICO OAB - RS57705 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Antes de deliberar sobre o pedido do ID 28436146, deverá o 

exequente juntar aos autos planilha atualizada do valor executado, 

devendo contudo serem obedecidas as balizas da sentença, uma vez que 

não houve condenação em honorários. Assim, intime-se para 

manifestação, 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, 13 de fevereiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002894-17.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ODACIR JOSE DIAS CAVALHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODACIR JOSE DIAS CAVALHEIRO OAB - MT0021159A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA AGUIAR CASTRO 02563897564 (LITISCONSORTES)

LUCIANO DA SILVA VERA (LITISCONSORTES)

LUCIANO DA SILVA VERA 28025025810 (LITISCONSORTES)

Advogado(s) Polo Passivo:

MATHEUS CARLOTO CAVALLINI OAB - SP426295 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Analisando o documento juntado pelo reclamante, verifica-se que o 

valor bloqueado é proveniente de determinação judicial da 1ª Vara Cível 

desta comarca. Assim, incabível a análise do requerimento por este Juízo. 

Certificado o trânsito em julgado, ao arquivo com as devidas baixas e 

anotações necessárias. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 13 de fevereiro 

de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000917-58.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VIBEMANIA - ORGANIZACAO DE EVENTOS MUSICAIS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA OAB - MT11674-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARMINDA ELLA HEINRICH PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Analisando os autos, verifica-se que a execução tramita em face 

de Arminda Ella Heirich Pereira, A.E. Heirich Pereira - ME e Ricardo da Silva 

Pereira. Contudo, após a decisão que recebeu o pedido de cumprimento 

de sentença, só foi expedida carta de intimação para a executada 

Arminda Ella Heirich Pereira. Assim, considerando que não há 

comprovação da intimação em relação ao demais executados, não há, ao 

mesmo por ora, como acolher o pedido de penhora on line em desfavor 

destes. Diante do exposto, certifique-se a Secretaria Judicial se foi 

expedida intimação para os executados A.E. Heirich Pereira - ME e Ricardo 

da Silva Pereira acerca da decisão do Id 14116195. Em caso negativo, 

intime-se com a maior brevidade possível. Decorrido o prazo de 

pagamento, com ou sem manifestação, intime-se novamente 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. Por fim, 
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com fundamento no art. 139, IV e art. 782, §3º, do CPC, defiro o pedido e 

determino a inclusão do nome da executada Arminda Ella Heirich Pereira 

no cadastro de inadimplentes, por meio do sistema SERASAJUD. Intime-se. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 13 de 

fevereiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000110-38.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

IVANIR DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO QUINTAO OAB - MT0010058A (ADVOGADO(A))

GILMAR BENTO DE SALES OAB - MT12338 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTES RODOVIARIO CANTINHO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO OAB - MT5475-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS O sistema BacenJud já contempla, há muito tempo, o 

direcionamento das ordens judiciais de bloqueios também às cooperativas 

de crédito. Assim, é inútil e desnecessária a providência de expedição de 

ofícios, tendo em vista que caso existam ativos financeiros depositados 

pela parte executada em tais instituições, os valores seriam alcançados 

pela ordem de bloqueio enviada pelo sistema BacenJud. Além disso, a 

expedição de ofícios não tem cabimento diante do teor da Recomendação 

n. 51 do C. Conselho Nacional de Justiça. Assim, intime-se a parte 

exequente para manifestação, requerendo o que entender cabível, no 

prazo de 10 dias, sob pena de arquivamento, o que desde já fica 

determinado em caso de inércia. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da 

Serra, 23 de março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001025-87.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE NARZETTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA VALENTIN DE SOUZA OAB - MT19769/O (ADVOGADO(A))

RONALDO ADRIANO MENDONCA OAB - MT23872/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON RODRIGUES DA SILVA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALNETE DALA BONA OAB - MT0022482A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. O cumprimento de sentença prosseguirá nos autos do Processo n. 

1000455-04.207.8.11.0055. Arquivem-se com as baixas e anotações 

necessárias. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 17 de 

fevereiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000251-86.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RIVALDO PEREIRA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO CORREA BRAGA FILHO OAB - MT0016482A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Antes de deliberar quanto ao pedido do ID 26878452 intime-se o 

exequente para, no prazo de 10 dias, juntar demonstrativo atualizado do 

valor executado. Deverá, o executado, em igual prazo, juntar 

demonstrativo atualizado do valor que é objeto de cumprimento de 

sentença nos autos do Processo n. 1000293-72.2018.8.11.0055. 

Intimem-se. Com as manifestações, conclusos para deliberações. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 18 de 

fevereiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002154-93.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA PENHA DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ANTONIO BATISTAO OAB - MT0016904A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Intime-se a reclamante para, no prazo de 10 dias, manifestar sobre 

o alegado na petição do ID 29273073. Após, conclusos para deliberações. 

Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 18 de fevereiro de 2020. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001926-21.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON RODOLFO POLONI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANA MOSQUIM POLONI OAB - SP293178 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GALLI & GALLI LTDA (REQUERIDO)

CARLA CRISTINA GALLI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Uma vez transcorrido o prazo para pagamento voluntário previsto 

no art. 523 do CPC, defiro o pedido para expedição de certidão para fins 

de protesto, com fundamento no art. 139, IV e art. 517, do CPC. Nos 

termos do art. 517, § 1º, do CPC, incumbirá ao exequente promover os 

atos necessários à efetivação do protesto. Em relação ao pedido do item 5 

do ID 29226887, verifica-se que não é possível o atendimento da 

providência solicitada. Tratando-se de bem móvel sobre o qual pende 

clausula de alienação fiduciária fica vedada a inserção de restrição, tendo 

em vista o que dispõe o art. 7º-A, do Dec. Lei nº 911/1969. Conforme a 

remansosa jurisprudência, não é possível, em casos dessa estirpe, que a 

restrição recaia sobre o próprio veículo, mas apenas sobre os direitos a 

ele relativos. Assim, com fundamento no art. 835, XII, do CPC, defiro o 

pedido de penhora dos direitos de crédito do executado, devedor 

fiduciante, relativos ao veículo indicado no id. 29226887. Para efetivação 

desta penhora, determino, inicialmente, a intimação dos credores 

fiduciários, para que não transfiram o bem ao executado. Outrossim, 

deverão os credores fiduciários informar a este Juízo, no prazo de 10 

(dez) dias, qual o total de parcelas pagas pelo devedor fiduciante em cada 

um dos contratos, bem como os respectivos saldos devedores. Após, 

para que se complemente a penhora, intime-se o executado do ato, para 

que ele não venha a fazer a cessão de seus créditos, nos termos do art. 

855, I, do CPC de 2015. Uma vez efetivada com sucesso a penhora, 

intime-se o executado 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. Deixo 

de proceder a restrição via sistema RENAJUD, uma vez que na pesquisa 

(extrato anexo), em nome dos dois executados, não constou qualquer 

veículo com as características descritas pelo exequente. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 20 de 

fevereiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002634-71.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PELIZZERI & NUNES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANUSA SANTANA OAB - MT23334/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA LUCIA SANTOS SILVA (EXECUTADO)
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Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Como já determinado no despacho do ID 18990192, não havendo 

manifestação no prazo assinalado, arquivem-se os autos com as devidas 

baixas e anotações necessárias. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da 

Serra/MT, 20 de fevereiro de 2020 ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001394-81.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LAZARO ALBERTO GOMES SIRQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEVAN SOLETTI OAB - RO3702-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILSON LUIZ DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAMILA PERON GILI OAB - MT0016474A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Manifeste-se o exequente, no prazo de 10 dias, requerendo o 

que entender cabível, sob pena de arquivamento, o que desde já fica 

determinado em caso de inércia. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da 

Serra/MT, 20 de fevereiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001597-43.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SUSILENE OLIVEIRA DE BEM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ANTONIO BATISTAO OAB - MT0016904A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARINETE FRANCISCA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Intime-se a reclamada para que se manifeste, no prazo de 10 

dias, sobre o requerimento do ID 29275727. Com a manifestação, 

conclusos para deliberações. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 20 de 

fevereiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010677-43.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO LOPES DA SILVA CUNHA (REQUERENTE)

DENNER MEDEIROS DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER MEDEIROS DE MOURA OAB - MT14142-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARULINE FERNANDO RIBEIRO OAB - MT16255-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. O art. 534, § 2º do NCPC é expresso ao afirmar que “a multa 

prevista no § 1º do art. 523 não se aplica à Fazenda Pública”, uma vez 

que se sujeitam ao procedimento próprio regulado nos artigos 534 e 535 

do CPC, ficando o pagamento condicionado à prévia expedição de 

precatório ou Requisição de Pequeno Valor, nos termos do art. 100 da CF. 

Assim, INDEFIRO o pedido de aplicação da multa prevista no 523, §1º, do 

CPC. Outrossim, DEFIRO o cumprimento de sentença. Cite-se a Fazenda 

Pública para satisfazer a obrigação constante do título, podendo ela opor 

embargos em 30 (trinta) dias (art. 535 e art. 910 do Código de Processo 

Civil de 2015). Certificado o não oferecimento de embargos, solicite-se do 

Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do E. TJMT a 

realização do cálculo de atualização do débito (art. 3º do Provimento nº 

11/2017), intimando-se as partes para manifestação em 5 dias, com 

posterior conclusão para homologação. Após a homologação do cálculo, 

caso o valor executado não ultrapasse o limite estabelecido no paragrafo 

único, do art. 1º, da Lei 5.86/2019, será determinada a expedição de ofício 

requisitório de pequeno valor à autoridade, na pessoa de quem o ente 

público foi citado, que deverá realizar o pagamento no prazo de 2 (dois) 

meses, contado da entrega da requisição, na forma do art. 535, § 3º, do 

CPC (CF, art. 100) e observado o disposto no art. 4º do Provimento nº 

11/2017-CM. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Intimem-se. Tangará 

da Serra, 21 de fevereiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011398-29.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DONIZETI LAMIM (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA DE FATIMA LANI OAB - MT0016059A (ADVOGADO(A))

MARCELO BARBOSA DE FREITAS OAB - MT0010055A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UTIPEL - AUTO PECAS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Não é possível o atendimento da providência solicitada no ID 

22392502, uma vez que com o resultado da providencia requerida irá 

obter dados de terceiro completamente estranho a lide, o que tornaria 

inócua a busca. Assim, indefiro o pedido, uma vez que não houve, pelo 

menos até este momento, o redirecionamento da execução à pessoa 

física, por meio do incidente de desconsideração da personalidade jurídica 

inversa; tampouco há demonstração de que se trata de empresário 

individual. 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, 27 de fevereiro 

de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002640-44.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARILEIDE PEREIRA DE AMORIM (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. A inicial deve ser emendada. A reclamante cadastrou, no sistema 

PJe, a parte Telefônica Brasil no polo passivo. No entanto, na petição 

inicial qualifica o Banco Bradesco S/A, apresenta causa de pedir e pedido 

em razão de fatos envolvendo esta instituição financeira, mas anexa 

documentos que indicam que a inscrição no cadastro de inadimplentes foi 

realizada pela empresa Telefônica Brasil. Assim, faculto à parte autora a 

emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, esclareça qual ou quais 

são os legitimados passivo, com a devida qualificação e as alterações 

necessárias na petição inicial e no sistema PJe, sob pena de indeferimento 

da inicial (artigos 320 e 321 do CPC de 2015). Intime-se. Cumpra-se. 

Tangará da Serra/MT, 23 de março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012023-29.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

KELEN SIMONE NUNES FERNANDES RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TASSIA DE AZEVEDO BORGES OAB - MT12296-A (ADVOGADO(A))

WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA OAB - MT10907-O 

(ADVOGADO(A))

MARIANA CRESTANI PALMA OAB - MT23195/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANO DA SILVA BURATTO OAB - SP0179235A (ADVOGADO(A))

PAULA PATRICIA PASQUALLI OAB - MT0010633A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Intime-se a exequente para que se manifeste, no prazo de 10 

dias, sobre o requerimento formulado pela executada no ID 25054942. 
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Com ou sem manifestação, conclusos para deliberações. Intimem-se. 

Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 23 de março de 2020 ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000100-91.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DAN TOM COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JHENE DEISE DO NASCIMENTO OAB - MT19051/O (ADVOGADO(A))

RUUD GULLIT CARDOSO RIBEIRO OAB - MT25601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SARAH ALVARENGA DE MATOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALMIR DA SILVA OLIVEIRA OAB - MT11692/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Concedo o prazo de 10 dias solicitado pelo Banco Bradesco no ID 

26641417. Oficie-se ao referido banco em questão, para que cumpra no 

prazo assinalado a determinação do ID 24704562. Cumpra-se. Expeça-se 

o necessário. Tangará da Serra/MT, 23 de março de 2020. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001568-22.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRA KACHOBOSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODACIR JOSE DIAS CAVALHEIRO OAB - MT0021159A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI BANCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO OAB - MG0096864A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS O reclamante opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, alegando erro 

material no número do processo constante no termo de audiência do ID 

28249906. Os embargos de declaração tem a finalidade de esclarecer a 

obscuridade ou contradição da decisão, supri-la de omissão ou corrigi-la 

quanto houver erro material. No caso do pedido do ID 28704476, 

verifica-se a oposição dos embargos contra termo de audiência onde 

constou no cabeçado o número do processo 1001518-22.2019.8.11.0055, 

quando o número correto é 1001568-22.2019.8.11.0055. Em que pese se 

trate de mero erro material, que poderia ser corrigido por simples petição, 

acolho os embargos de declaração, para determinar a retificação do 

número do processo constante no cabeçado do termo de audiência do ID 

2 8 2 4 9 9 0 6 ,  d e v e n d o  c o n s t a r  c o m o  c o r r e t o  o  n º 

1001568-22.2019.8.11.0055. Por fim, defiro o pedido do ID 26241611. 

Designe-se nova data para realização de audiência de conciliação. 

Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 23 

de março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002496-70.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SOLANGE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUAN EUZEBIO DEBO ORTH OAB - MT24546/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILLIAN TESTE DE SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELENCRIS GARCIA OAB - MT26460/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos Defiro o pedido a fim de que seja oficiado ao DETRAN para que 

proceda a transferência do veículo, objeto da inicial, para o nome do 

reclamado. No mais, certifique-se quanto à apresentação de contestação 

ou eventual decurso de prazo, intimando-se a reclamante para 

manifestação e tornando os autos conclusos em seguida para sentença. 

Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 23 

de março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002014-59.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DENILSON LAUTERT RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODACIR JOSE DIAS CAVALHEIRO OAB - MT0021159A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - RJ53588-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Dê-se ciência ao exequente quanto ao teor da certidão do ID 

28413156. Caso nada mais seja requerido, arquivem-se os autos. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 05 de fevereiro de 2020. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010579-97.2012.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ENEDINA FRANCISCA VIANA ARRAIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE CRISTOVAO ALMEIDA OAB - MT0009585A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS SACA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Indefiro o pedido do ID 28455350 uma vez que sequer houve a 

citação do executado. Assim, INTIME-SE o exequente para, no prazo de 10 

dias, requere o que entender de direito, sob pena de extinção sem 

resolução do mérito. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 23 de março de 

2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000015-03.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA GARCIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO BARBOSA DE LIMA OAB - RO0005956A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Sobreveio aos autos pedido de reconsideração da decisão que 

indeferiu o pedido de tutela antecipada que visou a retirada do nome da 

reclamante dos cadastros restritivos de crédito. Indefiro o requerimento 

formulado pela reclamante no ID 28461075, uma vez que o requerimento 

de reapreciação não traz nenhum elemento de prova que justifique a 

alteração do julgado anteriormente proferido. Assim, aguarde-se a 

realização da audiência de conciliação. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 10 de fevereiro de 

2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001513-42.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI DOMINGOS TEODORO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANE SOARES MARTINAZZO OAB - MT0013561A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CONTINENTAL S A E C A (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO LOUZADA CARPENA OAB - SP291371-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR
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Vistos. Defiro o pedido do ID 28637324, devendo ser excluído do polo 

passivo da ação o Banco Continental S/A e C/A - CNPJ 

12.884.795/0001-27 e incluído no polo passivo Continental Banco - CNPJ 

11.049.358/0001-25. Após as retificações, cite-se/intime-se o reclamado 

em questão da presente ação, designando-se data para audiência de 

conciliação. Sendo infrutífera, deverá a parte reclamada Continental Banco 

sair intimada para, querendo, contestar ação, no prazo de 15 dias, a partir 

daquela data. Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará 

da Serra/MT, 23 de março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001617-63.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL MACHADO DE OLIVEIRA 04396955111 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA LANCELOTTI FAVERO OAB - MT25904/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO GOMES FREITAS (REQUERIDO)

RICARDO CAMILO (REQUERIDO)

ALUILSON OLIVEIRA ALVES 01495621103 (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Considerando a informação quanto ao endereço dos reclamados 

RENATO GOMES FREITAS e RICARDO LEMES CAMILO, cumpra-se a 

determinação da decisão do ID 28494931. A mesma providência é 

desnecessária com relação ao reclamado ALUILSON OLIVEIRA ALVES, 

tendo em vista que já foi devidamente citado, aplicando-se à hipótese o 

entendimento do Enunciado n. 5 do FONAJE. Intimem-se. Cumpra-se. 

Tangará da Serra/MT, 23 de março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001789-05.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

KAYLOR WILLIAN CRESTANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIVIA SETTER BACCON OAB - MT24273/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAMAE 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCILO DOS SANTOS JUNIOR OAB - MT0012359S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Intime-se a parte reclamada para que cumpra na íntegra a 

decisão do ID 27256146, abstendo-se da prática mencionada na 

manifestação do ID 28518698. Certifique-se quanto à apresentação de 

contestação ou o decurso do prazo assinalado, intimando-se o reclamante 

para manifestação e tornando os autos conclusos em seguida para 

sentença. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 23 de março de 

2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000371-32.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ADOLFO MARIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO NUSS OAB - MT16509-O (ADVOGADO(A))

MARIANA DO NASCIMENTO SANTOS OAB - MT13900-O 

(ADVOGADO(A))

MAIKE FERREIRA DOS ANJOS OAB - MT26101/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

123 VIAGENS E TURISMO LTDA. (REQUERIDO)

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO OAB - MG129459 (ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade da Contestação apresentada pelas Reclamadas, 

INTIMO a Parte Reclamante para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001572-93.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LAZARO GABRIEL DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ ROSSI OAB - MT0004616A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA ANTONIO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

EDUARDO PORRETTI (REQUERIDO)

 

Certifico a tempestividade do Recurso interposto. INTIMO a Parte 

Reclamante para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000627-72.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SUZANA MARIA GUACHINESKI DONIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS DA SILVA OAB - MT25174/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))

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 04/07/2019, às 10h15min, 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: 1000627-72.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SUZANA MARIA GUACHINESKI DONIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS DA SILVA OAB - MT25174/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade dos Embargos de Declaração. INTIMO a Parte 

Reclamante para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002592-22.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROZEMAR FABRICIO DE BOLBA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA MARIA LOURENCO PRIETO OAB - MT0012383A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 25/07/2019, às 08h00min, 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002592-22.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROZEMAR FABRICIO DE BOLBA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA MARIA LOURENCO PRIETO OAB - MT0012383A 

(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))
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Certifico a tempestividade dos Embargos de Declaração. INTIMO a Parte 

Reclamante para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010241-84.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVALDO DE ASSIS LEMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE AMARAL MAGALHAES FILHO OAB - MT0014425A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA OAB - MT5746-O (ADVOGADO(A))

LUIZ GUSTAVO TARRAF CARAN OAB - MT14222-O (ADVOGADO(A))

KAMILA APARECIDA RODRIGUES CORREA DO ESPIRITO SANTO OAB - 

MT0014133A (ADVOGADO(A))

MARIO MARCIO DE LARA SORIANO OAB - MT0003946A 

(ADVOGADO(A))

ROGERIO BORGES CARDOSO OAB - MT18305/O (ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade do Recurso interposto. INTIMO a Parte 

Reclamante para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001275-86.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE REGINA DO AMARAL DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA REGINA DO AMARAL DUARTE MARETTI OAB - SP154524 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSIST CARD DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO PAULO MENDES DUARTE OAB - SP254806 (ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade dos Embargos de Declaração. INTIMO a Parte 

Reclamada para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010425-74.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CIROLUIZ DA SILVA FERNANDES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE ANNE DIAVAN OAB - MT0006661A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade da Impugnação ao Cumprimento da Sentença. 

INTIMO a Parte Exequente para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002341-04.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOARES MARTINAZZO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOARES MARTINAZZO OAB - MT0009925A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA IVANILDA SANTOS LIRA (REQUERIDO)

 

INTIMO o exequente para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de extinção do processo sem resolução do mérito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002726-49.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CARMEN CARDOSO DE OLIVEIRA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA OAB - MT0022347S (ADVOGADO(A))

RUUD GULLIT CARDOSO RIBEIRO OAB - MT25601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE PEREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

 

INTIMO a Parte Exequente para se manifestar a respeito da certidão do Sr. 

Oficial de Justiça ou requerer o que entender de direito, no prazo legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001148-80.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINA CRISTIELEN MARQUES CHAVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001148-80.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:CAROLINA 

CRISTIELEN MARQUES CHAVES 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: 17/09/2020 Hora: 08:30 , no endereço: AVENIDA 

TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM MIRANTE, TANGARÁ DA 

SERRA - MT - CEP: 78070-100 . 23 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: 1001149-65.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

BELEZA COSMETICOS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA GUTIERREZ GRAMULHA OAB - MT20975/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ILTON SANTOS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001149-65.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:BELEZA 

COSMETICOS LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FLAVIA 

GUTIERREZ GRAMULHA POLO PASSIVO: JOSE ILTON 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: THIAGO 

Data: 17/09/2020 Hora: 08:45 , no endereço: AVENIDA TANCREDO DE 

ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - 

CEP: 78070-100 . 23 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001150-50.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

BELEZA COSMETICOS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA GUTIERREZ GRAMULHA OAB - MT20975/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

POLIANA ALVES DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001150-50.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:BELEZA 

COSMETICOS LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FLAVIA 

GUTIERREZ GRAMULHA POLO PASSIVO: POLIANA ALVES 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: THIAGO 

Data: 17/09/2020 Hora: 09:00 , no endereço: AVENIDA TANCREDO DE 

ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - 

CEP: 78070-100 . 23 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001151-35.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEIA A LEITE ARTERO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA GUTIERREZ GRAMULHA OAB - MT20975/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEILDO BATISTA DE GOIS (REQUERIDO)
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PROCESSO n. 1001151-35.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:LEIA A LEITE 

ARTERO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FLAVIA GUTIERREZ 

GRAMULHA POLO PASSIVO: LEILDO BATISTA DE GOIS 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: 17/09/2020 

Hora: 09:15 , no endereço: AVENIDA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 

1220, JARDIM MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 78070-100 . 23 

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

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000248-68.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA MILANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE FERREIRA DA SILVA OAB - MT22539/O (ADVOGADO(A))

MARY ANGELA FELICISSIMO OAB - MT22829/O (ADVOGADO(A))

NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA OAB - MT0014034A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Verifico que existe questão de ordem pública a ser analisada. A 

exequente por meio da petição do ID 29762990 requer a satisfação da 

multa por descumprimento de obrigação de fazer, no importe de R$ 

120.000,00 (cento e vinte mil reais). No que tange ao pedido de execução, 

cumpre, inicialmente, ressaltar que não há dúvida de que a imposição de 

astreintes nas obrigações de fazer ou não fazer tem como finalidade o 

cumprimento da determinação judicial, em consonância com o disposto no 

art. 497 e art. 536, § 1º, do Código de Processo Civil, verbis: Art. 497 – Na 

ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz se 

procedente o pedido concederá a tutela específica ou determinará 

providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático 

equivalente. Art. 536 (...) §1º - Para atender ao disposto no caput, o juiz 

poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e 

apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o 

impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o 

auxílio de força policial. De fato, a decisão judicial poderia se tornar inócua 

caso a obrigação de fazer determinada não fosse cumprida, sendo 

protelada eternamente, ou, no caso de descumprimento, o credor não 

fosse ressarcido pelas perdas decorrentes dessa omissão. No caso dos 

autos, além da declaração de nulidade dos contratos temporários, houve a 

condenação do executado a efetuar o recolhimento do FGTS referente ao 

período de prestação de serviço da reclamante, correspondente aos 

últimos 5 anos anteriores a propositura da ação, conforme sentença do ID 

13631194, confirmada em grau de recurso. Entretanto, intimada da 

decisão em 18/09/2019, a executada não comprovou o cumprimento da 

obrigação até a presente data, o que deu causa ao direito do exequente 

de exigir o pagamento da multa por meio de execução. O valor pleiteado 

alcançou a cifra de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais). Todavia, 

referido montante se mostra excessivo e desarrazoado, pois o proveito 

econômico perseguido pelo exequente no pedido inicial era extremamente 

menor que a quantia ora executada. Outrossim, deve-se levar em 

consideração que o descumprimento da obrigação de fazer não foi diário, 

vez que tratava-se de obrigação de deposito de valores referentes ao 

pagamento de FGTS, o qual, conforme planilha juntada pelo exequente, 

resultaria no valor de R$ 4.705,79, de modo que a multa deveria ter sido 

aplicada conforme o proveito econômico buscado na ação, mostrando-se 

juridicamente viável e razoável a redução do valor alcançado pela multa 

diária. Assim, o mais arrazoado e justo é que a multa seja aplicada em 

conformidade com o proveito econômico pretendido na ação, cabendo a 

fixação de multa fixa no valor de R$ 4.705,79 (quatro mil setecentos e 

cinco reais e setenta e nove centavos), tendo em vista o permissivo legal 

do § 1º do art. 537 do CPC: O juiz poderá, de ofício, modificar o valor ou a 

periodicidade da multa, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou 

excessiva. (...) Nesse sentido é farta a jurisprudência, inclusive a do C. 

Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO - 

OBRIGAÇÃO DE FAZER - MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO 

JUDICIAL - EXCESSO - REDUÇÃO - A multa pelo descumprimento de 

decisão judicial não pode ensejar o enriquecimento sem causa da parte a 

quem favorece, como no caso, devendo ser reduzida a patamares 

razoáveis. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, 

provido. (STJ - REsp 793.491/RN - (2005/0167371-8) - 4ª T. - Rel. Min. 

Cesar Asfor Rocha - DJU 06.11.2006) Caberá ao juízo de primeiro grau 

precisar a quantidade de dias em que incorreu em mora a recorrida, além 

do quantum devido a título de astreintes, jamais perdendo de vista a regra 

de proporcionalidade estampada no § 6º do art. 461 do CPC. 4. Recurso 

Especial provido. (STJ - RESP 200600772423 - (836349 MG) - 1ª T. - Rel. 

Min. José Delgado - DJU 09.11.2006 - p. 263) Torna-se cabível a redução 

de ofício da multa cominatória imposta para o cumprimento de obrigação 

quando esta desbordar de um critério de razoabilidade, afastando-se, 

assim, de sua finalidade, que é a de compelir ao cumprimento da 

obrigação, situação que se cogita no caso posto em exame, uma vez que 

se aproxima demasiadamente do valor cominado na própria obrigação. 

Aplicação do art. 461, § 6º do CPC. V - Agravo de instrumento conhecido 

e parcialmente provido. (TJMA - AI 12.197/2005 - (57.913/2005) - São Luís 

- 1ª C.Cív. - Rel. Des. Jorge Rachid Mubárack Maluf - J. 24.11.2005) 

PROCESSO CIVIL - ASTREINTES - POSSIBILIDADE, PELO JUÍZO DA 

EXECUÇÃO, DE REVISÃO DA MULTA ORIGINÁRIA DE EXECUÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER - ARTIGO 461, § 6º, DO CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL - OFENSA À COISA JULGADA - INOCORRÊNCIA - SUCUMBÊNCIA - 

PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - Uma vez verificado que a multa não 

cumpriu com sua função coercitiva, ou que o recebimento da mesma 

poderá implicar no enriquecimento indevido da parte contrária, o juiz 

poderá reduzir o crédito resultante da incidência das astreintes. Aplicação 

dos artigos 644 e 461, § 6º, do Código de Processo Civil. A redução da 

multa não implica em ofensa à coisa julgada, posto que o crédito resultante 

das astreintes não integra a lide propriamente dita e, portanto, não faz 

parte das "questões já decididas, relativas à mesma lide". (artigo 471, 

CPC). Mesmo que o valor da multa seja reduzido pelo juízo da execução, 

em face da sua excessividade, o executado deve responder pela 

totalidade do ônus sucumbencial, posto que foi ele quem deu causa à 

execução ao não adimplir com as astreintes. Aplicação do princípio da 

causalidade. Recurso parcialmente provido. (TJRS - APC 70013433461 - 

16ª C.Cív. - Rel. Des. Claudir Fidelis Faccenda - J. 21.12.2005) (negrito 

nosso) RMS 33155 / MA - RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE 

SEGURANÇA 2010/0189145-8. Relator(a) Ministra MARIA ISABEL 

GALLOTTI (1145). Órgão Julgador. T4 - QUARTA TURMA. Data do 

Julgamento 28/06/2011. Data da Publicação/Fonte DJe 29/08/2011. RSTJ 

vol. 223 p. 412. Ementa. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. 

JUIZADO ESPECIAL. COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 

MULTA COMINATÓRIA. ALÇADA. LEI 9.099/1995. RECURSO PROVIDO. 1. 

A jurisprudência do STJ admite a impetração de mandado de segurança 

para que o Tribunal de Justiça exerça o controle da competência dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais, vedada a análise do mérito do 

processo subjacente. 2. Dispõe o art. 3º, § 1º, inciso I, da Lei 9.099/95, 

que compete ao Juizado Especial promover a "execução dos seus 

julgados", não fazendo o referido dispositivo legal restrição ao valor 

máximo do título, o que não seria mesmo necessário, uma vez que o art. 

39 da mesma lei estabelece ser "ineficaz a sentença condenatória na 

parte em que exceder a alçada estabelecida nesta lei".3. O valor da alçada 

é de quarenta salários mínimos calculados na data da propositura da ação. 

Se, quando da execução, o título ostentar valor superior, em decorrência 

de encargos posteriores ao ajuizamento (correção monetária, juros e ônus 

da sucumbência), tal circunstância não alterará a competência para a 

execução e nem implicará a renúncia aos acessórios e consectários da 

obrigação reconhecida pelo título. 4. Tratando-se de obrigação de fazer, 

cujo cumprimento é imposto sob pena de multa diária, a incidir após a 

intimação pessoal do devedor para o seu adimplemento, o excesso em 

relação à alçada somente é verificável na fase de execução, donde a 

impossibilidade de controle da competência do Juizado na fase de 

conhecimento, afastando-se, portanto, a alegada preclusão. Controle 

passível de ser exercido, portanto, por meio de mandado de segurança 

perante o Tribunal de Justiça, na fase de execução. 5. A interpretação 

sistemática dos dispositivos da Lei 9.099/95 conduz à limitação da 

competência do Juizado Especial para cominar - e executar - multas 

coercitivas (art. 52, inciso V) em valores consentâneos com a alçada 

respectiva. Se a obrigação é tida pelo autor, no momento da opção pela 

via do Juizado Especial, como de "baixa complexidade" a demora em seu 
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cumprimento não deve resultar em execução, a título de multa 

isoladamente considerada, de valor superior ao da alçada. 6. O valor da 

multa cominatória não faz coisa julgada material, podendo ser revisto, a 

qualquer momento, caso se revele insuficiente ou excessivo (CPC, art. 

461, § 6º). Redução do valor executado a título de multa ao limite de 

quarenta salários mínimos. 7. Recurso provido. Acórdão. A Turma, por 

unanimidade, deu provimento ao recurso ordinário em mandado de 

segurança, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora. Os Srs. Ministros 

Antonio Carlos Ferreira, João Otávio de Noronha, Luis Felipe Salomão e 

Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Como visto alhures, o 

único objetivo das astreintes é garantir a eficácia de uma ordem judicial e 

não provocar o enriquecimento sem causa do credor, o que fatalmente 

aconteceria se fosse acatada a quantia que o exequente pretende 

executar. Acrescente-se novamente que o juiz não está adstrito à 

provocação da parte para impor, majorar ou reduzir as astreintes, pois ele 

deverá agir sempre para garantir a autoridade e eficácia de suas 

decisões, conforme dispõe o art. 497 do CPC. De sorte que o juiz pode, 

mesmo de ofício, modificar o valor ou a periodicidade da multa, caso 

verifique que se tornou insuficiente ou excessiva - inteligência do § 1º do 

artigo 537 do CPC. Pelo exposto, não vejo qualquer ofensa à coisa julgada 

e ao direito adquirido, ao princípio do controle hierárquico, à preclusão pro 

judicato ou à adstrição do juiz ao pedido da parte. Portanto, se a parte 

descumpre determinação judicial sujeita a cominação de multa diária, é 

possível que, mesmo na fase de cumprimento de sentença, o valor total 

das astreintes seja limitado ao conteúdo econômico do bem que se 

buscava a entrega ou da obrigação que se visava o cumprimento ou do 

ato que se queria a abstenção. Por todo o exposto, nos termos do art. 

537, §1º, do CPC, reduzo a multa cominatória aplicada ao executado o 

valor fixo de R$ 4.705,79 (quatro mil setecentos e cinco reais e setenta e 

nove centavos) em razão do descumprimento da obrigação de fazer, 

corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% 

(um por cento) ao mês a partir da data do descumprimento. Assim, 

INTIME-SE o exequente para, no prazo de 10 dias, juntar aos autos 

demonstrativo atualizado do valor executado, observando as balizadas da 

presente decisão. Após, considerando que até a presente data não houve 

o cumprimento da obrigação, INTIMEM-SE o reclamado para, no prazo de 5 

dias, juntar aos autos documentos comprobatórios do depósito referente 

ao FGTS, nos termos da r. sentença (ID 13631194). Decorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, INTIME-SE o exequente para, em igual prazo, 

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, 04 de março de 2020. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011235-49.2015.8.11.0055

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:

CICERO FREITAS DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Para análise do pedido de penhora on line é necessário que o 

exequente apresente novo cálculo do valor executado, uma vez que no 

cálculo do ID 28792932 utilizou-se como valor base para atualização o 

cálculo apresentado no ID 9605733 e seguintes, onde, por sua vez, fez 

incidir juros compostos, o que é vedado pelo art. 4º do Decreto Lei 

22.626/33. Assim, deverá a exequente apresentar demonstrativo 

atualizado do valor executado, devendo ser utilizado como valor base 

aquele devido inicialmente (R$ 4.000,00). Intime-se a exequente para, no 

prazo de 10 dias, proceder as retificações necessárias, sob pena de 

extinção sem resolução do mérito. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 13 

de fevereiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000381-76.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MOSSELIN ASSESSORIA E CERIMONIAL LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALNETE DALA BONA OAB - MT0022482A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRESSA ZENI (REQUERIDO)

ALEX BRUNO ALMEIDA DA SILVA (REQUERIDO)

ELIABE SILVA FERREIRA COSTA (REQUERIDO)

KEDIMAM BRITO DE ARRUDA (REQUERIDO)

ROSIMEIRE MORAES ALMEIDA (REQUERIDO)

JOAO MARCOS DA COSTA LEITE (REQUERIDO)

KASSIA CLAUDIA DA SILVA NUNES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Em síntese, a parte autora requereu a desistência do feito (ID 

29396493) em relação as reclamadas Kassia Claucia da Silva Nunes e 

Rosimeire Moraes Almeida. 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, em relação as reclamadas Kassia Claudia da Silva 

Nunes e Rosimeire Moraes Almeida. Promovam-se as retificações 

necessárias para retirada das reclamadas acima nominadas, do polo 

passivo da ação. No mais, determino o prosseguimento do feito em relação 

aos demais reclamados. Embora a reclamante tenha requerido a 

designação de audiência de instrução, da análise dos fatos vertidos na 

petição inicial, é possível que seja desnecessária a produção de provas 

em audiência, a depender do teor da resposta dos reclamados. Assim, 

antes de deliberar sobre a instrução processual, determino a intimação 

dos reclamados, por meio de seus i. patronos, a fim de que, em 15 

(quinze) dias, apresentem contestação, sob pena de confissão e revelia. 

Com a defesa, intime-se o reclamante para manifestação pelo mesmo 

prazo. Após, conclusos para deliberações quanto à instrução ou 

julgamento antecipado do mérito. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Tangará da Serra/MT, 21 de fevereiro 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.

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010349-21.2013.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LENILDES MENDES DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE ZANCANARO QUEIROZ OAB - MT13393-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Ao contrário do que o exequente sustenta na petição do ID 

25869813, a sentença extintiva proferida nos autos enfrentou a matéria e 

considerou que o crédito tem natureza concursal. As razões para essa 

conclusão foram claramente expostas na sentença. Discordando o 

exequente do posicionamento do Juízo, deverá promover sua irresignação 

pela via recursal própria. Cumpra-se a sentença do ID 24698329 na 

íntegra, arquivando-se oportunamente os autos. Intimem-se. Tangará da 

Serra/MT, 23 de março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010474-47.2017.8.11.0055
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Parte(s) Polo Ativo:

LEITE & ARTERO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO DE ALENCAR CAMPOS OAB - MT0004123A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANESSA CRISTINA DOS SANTOS SABARRETI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS As partes formularam acordo, consoante a manifestação do ID 

29275382. HOMOLOGO, por sentença, com eficácia de título executivo, o 

acordo firmado pelas partes. DEFIRO o pedido de levantamento do valor de 

R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), do valor bloqueado nos auto por 

diligência pelo sistema BacenJud (ID 28976332), em favor da exequente, 

conforme o acordo. Tendo em vista que o pedido de levantamento 

formulado no ID 30081012 não está contemplado no acordo ora 

homologado (o acordo prevê que o valor remanescente deveria ser 

levantado em favor da executada), o levantamento somente pode ser 

autorizado, na forma requerida, desde que haja expressa concordância 

da executada. Assim, intime-se a executada para que se manifeste sobre 

o requerimento no prazo de 10 dias. Em caso de concordância, as partes 

deverão esclarecer, no mesmo prazo, se o levantamento importará na 

remissão de parte da dívida assumida no acordo. Caso não haja 

manifestação no prazo assinalado, tornem os autos conclusos para 

deliberações. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 12 de março 

de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011787-77.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN ANTONIO PANAZZOLO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT16705-O (ADVOGADO(A))

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JONAS YURI SIQUEIRA GOULART DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. A 

parte exequente informou nos autos que a executada realizou o 

pagamento integral do débito (cf. ID n. 29035826). Assim, adimplidas todas 

as obrigações, medida que se impõe é a extinção do presente feito. Ex 

positis, diante da satisfação da obrigação pela parte executada, julgo 

extinto o processo, COM JULGAMENTO DE MÉRITO, com fulcro no art. 

924, inc. II, do Código de Processo Civil. Por fim, considerando que houve 

restrição sobre bem móvel em nome do executado (ID 13967425) e o 

exequente manifestou pela baixa da restrição, procedo a retirada da 

restrição, conforme extrato anexo. 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, 13 de fevereiro de 2020. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001569-07.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

INVIOLAVEL TANGARA SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO HIGINO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0004045A (ADVOGADO(A))

JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS OAB - MT0007072A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TATIANE ESCAME HERRERO PINHEIRO (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 28927410). 

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, 13 de 

fevereiro 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000255-60.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RONICLEI BATISTA DE MORAIS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI OAB - MT14864/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NARCISA DA GUIA DA SILVA (REQUERIDO)

PEDRO GONCALVES DE SOUZA (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 28982537). 

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, 13 de 

fevereiro 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: 1002491-48.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

IZAURA MARIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 

Em síntese, a parte autora requereu a desistência do feito (ID 29123228). 
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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, 14 de 

fevereiro 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000125-02.2020.8.11.0055

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:

ELIMAR ALVES DE ANDRADE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 

Em síntese, o Autor requereu a desistência do feito (cf. ID n. 29123691). 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 pela Constituição da República, observados os 

requisitos da legislação instrumental. Ante o exposto, opino por 

HOMOLOGAR a desistência da ação formulada pela parte autora, para 

que surtam seus jurídicos efeitos, fazendo-o por sentença, nos termos do 

art. 200, paragrafo único, do CPC e, por consequência, JULGAR EXTINTO 

o presente feito, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inc. VIII, 

do mesmo diploma legal, c/c. art. 51, § 1º, da Lei nº 9.099/95. Sem custas 

nessa fase, conforme dicção do artigo 55 da Lei 9.099/95. 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, 14 de 

fevereiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002213-81.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

NEREIDE LUCIA MARTINELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI OAB - MT14864/O-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):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Autos n. 1002213-81.2018.8.11.0055 Embargante: Oi S/A. Embargado: 

Nereide Lúcia Martinello Preto PROJETO DE SENTENÇA: 1. Relatório 

dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. Trata-se de 

EMBARGOS À EXECUÇÃO promovidos por OI S/A (empresa em 

recuperação judicial) em face de NEREIDE LÚCIA MARTINELLO PRETO. Em 

síntese, os embargos versam sobre excesso de execução decorrentes 

da utilização parâmetros equivocados para o cálculo do montante da 

condenação, no tocante a multa prevista no art. 523, §1º, do CPC. A 

manifestou no ID 15565780. Neste ínterim, restando pacífico entre as 

partes o quantum da condenação, procedentes são os termos dos 

embargos opostos. Portanto, tem-se que o valor correto da execução 

perfaz a monta de R$ 9.770,24 mais o valor da condenação em honorários 

de R$ 1.465,53, tal qual exposto nos embargos à execução. 3. Ante o 

exposto, opino por JULGAR PROCEDENTES OS EMBARGOS À 

EXECUÇÃO, por reconhecer excesso de execução, na forma do art. 525, 

V do Código de Processo Civil. Sem custas nesta fase (Lei n. 9.099/95, 

art. 55). 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, 17 de fevereiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito Parte superior do formulário

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011851-87.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS BONI FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA CARGNIN QUATRIN OAB - MT0017737A (ADVOGADO(A))

LUIZ QUATRIN OAB - MT0010537A-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):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Trata-se de cumprimento de sentença promovido por Domingos 

Boni Filho 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 2008), 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 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, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070224/3/2020 Página 270 de 758



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. 

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 informados pela ré (cf. ID n. 28776582), uma vez que observaram 

estritamente a sentença alhures exarada. 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, 20 de fevereiro de 2020. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000583-19.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VELCINO FRANCISCO SANTANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

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 29755144). 

O pleito é perfeitamente possível, registrando-se que à parte autora 
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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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011617-18.2010.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ALICE PEREIRA RAMOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINA MARILIA DE OLIVEIRA OAB - MT0003659S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL TELECOM CELULAR S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Trata-se de cumprimento de sentença promovido por Alice 

Pereira Ramos 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 2007), 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 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 
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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. 

771, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Tendo em vista 

que este juízo por três vezes oportunizou a exequente para que 

apresentasse o cálculo correto (Id-15546038, Id-20232845 e 

Id-25242926), o qual não foi feito até o momento, HOMOLOGO o cálculo 

apresentado pela executada (Id-15007817). Para tanto, utilizando os 

termos informados pela executada, uma vez que observaram estritamente 

a sentença, expeça-se certidão de crédito, promovendo sua entrega a 

exequente, para habilitação junto ao Juízo da recuperação judicial. 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, 23 de março de 

2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003857-25.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO JOSE DAMASCENO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT8343-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 

Em síntese, a parte autora requereu a desistência do feito (ID 28230924). 

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, 31 de 

janeiro 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000482-16.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

OLINDA MARIA GOMES DA COSTA BRITO EUSEBIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUY FERREIRA JUNIOR OAB - MT0011278A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUZIA GOMES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO OAB - MT4632-O (ADVOGADO(A))

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 26869199), 

embora tenha sido devidamente intimada para o ato (ID 24087750). 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”, não cabendo representação, uma 

vez que trata-se de pessoa física. 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, 03 de fevereiro 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.
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Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000602-59.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO HENRIQUE TEIXEIRA ALVES (EXEQUENTE)

LAUREN JULIE LIRIA FERNANDES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO HENRIQUE TEIXEIRA ALVES OAB - MT24126/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREIA BARBOSA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 

Em síntese, o Autor requereu a desistência do feito (cf. ID n. 22028999). 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 pela Constituição da República, observados os 

requisitos da legislação instrumental. Ante o exposto, opino por 

HOMOLOGAR a desistência da ação formulada pela parte autora, para 

que surtam seus jurídicos efeitos, fazendo-o por sentença, nos termos do 

art. 200, paragrafo único, do CPC e, por consequência, JULGAR EXTINTO 

o presente feito, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inc. VIII, 

do mesmo diploma legal, c/c. art. 51, § 1º, da Lei nº 9.099/95. Sem custas 

nessa fase, conforme dicção do artigo 55 da Lei 9.099/95. 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, 31 de 

janeiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1000209-37.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON JOSE CAETANO DA SILVA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERVAL FERREIRA DE ALMEIDA OAB - PR32817 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIBEMANIA - ORGANIZACAO DE EVENTOS MUSICAIS LTDA - ME 

(EMBARGADO)

RICARDO NUNES QUEROZ 01311876197 (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KATIA CRISTINNA RODRIGUES OAB - MT13451-O (ADVOGADO(A))

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 28205374), 

embora tenha sido devidamente intimada para o ato (ID 26395524). 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, 03 de fevereiro 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: 1001445-24.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LOJA ELDER - COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS YURI SIQUEIRA GOULART DA SILVA OAB - MT27377/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARILENE RODRIGUES VIANA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. As partes formularam acordo, consoante petição do ID 27752161. 

HOMOLOGO, por sentença, com eficácia de título executivo, o acordo 

firmado pelas partes e, por consequência, julgo extinto o processo com 

resolução de mérito, com fulcro no art. 22 da Lei 9.099/95 e art. 487, III, b, 

do CPC de 2015. Arquivem-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 04 de fevereiro de 2020. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010875-51.2014.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUMIR GOMES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO DECANINI OAB - MT9993-B (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):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Trata-se de cumprimento de sentença promovido por Cleumir 

Gomes da Silva 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 2011), 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 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, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070224/3/2020 Página 274 de 758



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. 

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 utilizando, para tanto, os 

cálculos da executada (cf. ID n. 19987821), uma vez que observaram 

estritamente a sentença alhures exarada. 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, 23 de março de 2020. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005839-74.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI LEAO BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CM CAPITAL MARKETS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES 

MOBILIARIOS LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 
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Em síntese, a parte autora requereu a desistência do feito (ID 28464049). 

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. Proceda-se o 

cancelamento da audiência desiganda. 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, 11 de fevereiro 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000330-65.2019.8.11.0055

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:

OZIRIO PEREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 

Em síntese, o Autor requereu a desistência do feito (cf. ID n. 28641152). 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 pela Constituição da República, observados os 

requisitos da legislação instrumental. Ante o exposto, opino por 

HOMOLOGAR a desistência da ação formulada pela parte autora, para 

que surtam seus jurídicos efeitos, fazendo-o por sentença, nos termos do 

art. 200, paragrafo único, do CPC e, por consequência, JULGAR EXTINTO 

o presente feito, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inc. VIII, 

do mesmo diploma legal, c/c. art. 51, § 1º, da Lei nº 9.099/95. Sem custas 

nessa fase, conforme dicção do artigo 55 da Lei 9.099/95. 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, 11 de 

fevereiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001819-40.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

TAYANA RAPHAELLA BARBOSA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HITLER SANSAO SOBRINHO OAB - MT0017757A (ADVOGADO(A))

JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI OAB - MT14864/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. F. PACHECO ALBERTI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS As partes formularam acordo, consoante petição do ID 29137640. 

HOMOLOGO, por sentença, com eficácia de título executivo, o acordo 

firmado pelas partes e, por consequência, julgo extinto o processo com 

resolução de mérito, com fulcro no art. 22 da Lei 9.099/95 e art. 487, III, b, 

do CPC de 2015. Arquivem-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 23 de março de 2020. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Comarca de Lucas do Rio Verde

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003468-70.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE APARECIDA DE GOES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLUCY PEREIRA DA SILVA OAB - MT16016-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Vistos etc. I.Certifique-se se o advogado do Banco executado foi 

devidamente intimado do bloqueio de valores realizado nos autos (na aba 

dos expedientes consta uma intimação via Diário ao Banco, mas não 

consta ter sido dirigida ao advogado). II. Com a confirmação da intimação 

do advogado do executado e o decurso do prazo para manifestação 

quanto à penhora de valores, retornem imediatamente conclusos para 

apreciação do pedido de expedição de alvará. III. Cumpra-se. Cássio Luís 

Furim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003072-30.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

J. K. C. S. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

C. C. C. M. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALMIR PEDRO SCALCO OAB - MT5963-O (ADVOGADO(A))

DALILA COELHO DA SILVA ANUNCIACAO OAB - MT6106-O 

(ADVOGADO(A))

WESLAINY GONCALVES DE CARVALHO OAB - MT17384/O 

(ADVOGADO(A))

THIAGO COELHO DA CUNHA OAB - MT16317-O (ADVOGADO(A))

 

JUNTADA DE SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS 

1005160-07.2019.811.0045, CONFORME DETERMINADO.

Intimação Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003071-45.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

J. K. C. S. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

C. C. C. M. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO COELHO DA CUNHA OAB - MT16317-O (ADVOGADO(A))

DALILA COELHO DA SILVA ANUNCIACAO OAB - MT6106-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1003071-45.2018.8.11.0045 EXEQUENTE: JAILZA KAROLINI CASTRO 

SILVA EXECUTADO: CRISTHIANO CRISTOFFOR CALDAS MOREIRA 

Vistos, etc. I. As partes entabularam acordo, conforme se verifica nos 

autos da Ação Revisional de Alimentos n. 1005160-07.2019.8.11.0045, 

estabelecendo parâmetros para a resolução completa do objeto jurídico 

perseguido no presente feito. II. Isto posto, HOMOLOGO o acordo 

apresentado, para que surta seus jurídicos efeitos. III. Em consequência, 

SUSPENDO o prosseguimento do feito até o decurso do prazo mencionado 

no acordo, ou manifestação anterior das partes, devendo o processo 

aguardar no arquivo provisório, com fundamento no art. 922 do Código de 

Processo Civil. IV. Decorrido o prazo final acordado, intime-se a parte 

Exequente para se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, quanto ao 

adimplemento da dívida, sendo que o silêncio será interpretado como 

pagamento. V. Cumpra-se, expedindo o necessário. VI. Às providências. 

Lucas do Rio Verde/MT. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
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Processo Número: 1004920-86.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

J. K. C. S. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

C. C. C. M. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO COELHO DA CUNHA OAB - MT16317-O (ADVOGADO(A))

WESLAINY GONCALVES DE CARVALHO OAB - MT17384/O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1004920-86.2017.8.11.0045 EXEQUENTE: JAILZA KAROLINI CASTRO 

SILVA EXECUTADO: CRISTHIANO CRISTOFFOR CALDAS MOREIRA 

Vistos, etc. Trata-se de Ação de Cumprimento de Sentença de Verba 

Alimentar proposta por Maria Eduarda Castro Caldas, Julhya Gabriella 

Castro Caldas e Omar Henrique Castro Caldas em desfavor de Cristhiano 

Cristoffor Caldas Moreira. Do compulso dos autos da Ação Revisional de 

Alimentos n. 1005160-07.2019.8.11.0045, vislumbra-se identidade de 

objeto, causa de pedir e partes com a presente demanda, configurando a 

ocorrência do fenômeno da litispendência, a qual fora reconhecida pelas 

próprias partes. Isto posto, e por tudo mais que nos autos constam, 

JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com 

fulcro no art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

incabíveis honorários. Após o trânsito em julgado desta sentença, 

arquivem-se os autos, fazendo-se as necessárias anotações. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Lucas do Rio Verde/MT. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1004205-44.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MADALENA MARIA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

joeli mariane castelli OAB - MT16746-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO NOS AUTOS.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003840-87.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO DA SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE JUNTE AOS AUTOS GUIA DE 

RECOLHIMENTO DE DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DE MANDADO.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004756-53.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARLUSSI DILETA BONAFE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ALBERTO BOTEZINI OAB - MT8189-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILLIAN RODRIGO SIQUEIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1004756-53.2019.8.11.0045 REQUERENTE: MARLUSSI DILETA BONAFE 

REQUERIDO: WILLIAN RODRIGO SIQUEIRA DOS SANTOS Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Dissolução de União Estável c.c Guarda e Alimentos 

proposta por Marlussi Dileta Bonafé em desfavor de Willian Rodrigo 

Siqueira dos Santos. Com o regular trâmite da demanda, no id. n. 

28834933, as partes apresentaram acordo com escopo de dirimir a 

discussão perpetrada nestes autos. Vieram-me os autos conclusos. É o 

sucinto relatório. Fundamento e decido. As partes declaram o manifesto 

interesse em dissolver a sociedade conjugal contraída. Dessa forma, 

como as partes apresentaram ao juízo solução pacificadora para o litígio, e 

satisfeitas às exigências do artigo 732 do Código de Processo Civil, 

HOMOLOGO por sentença o acordo apresentado pelas partes, para que 

surta seus jurídicos e legais efeitos, e, como consequência, JULGO 

EXTINTO o presente feito, com resolução de mérito, na forma do art. 487, 

III, “b”, do Código de Processo Civil. Sem custas, uma vez que defiro às 

partes o benefício da gratuidade judiciária, nos ditames do art. 98 do 

Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, arquive-se os autos, 

com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Às providências. Lucas do Rio Verde/MT. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006157-87.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA INES DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1006157-87.2019.8.11.0045 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

REQUERIDO: MARIA INES DE SOUZA Vistos, etc. Trata-se de Ação de 

Busca e Apreensão proposta por Banco Bradesco S.A. em desfavor de 

Maria Ines de Souza. Com o regular trâmite da demanda, no id. n. 

27974530, as partes apresentaram acordo com escopo de dirimir a 

discussão perpetrada nestes autos. Vieram-me os autos conclusos. É o 

sucinto relatório. Fundamento e decido. Pois bem. Do compulso dos autos, 

infere-se que as partes entabularam acordo estabelecendo parâmetros 

para a resolução completa do objeto jurídico perseguido e, em 

consequência, eliminar a presente demanda. Desta forma, como as partes 

apresentam ao juízo solução pacificadora para o litígio, e sendo direito 

transigível, é devida a homologação por ato judicial. Isto posto, homologo o 

acordo entabulado pelas partes, que passam a fazer parte da presente 

sentença, para que surta seus jurídicos efeitos, inclusive a constituição de 

título judicial para fins executivos, se for o caso. A homologação segue a 

fundamentação do art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil, para tanto, 

extinguindo o presente processo com resolução de mérito. Releva notar 

ainda, que a ação de busca e apreensão é processo de conhecimento, 

sendo que o acordo em seu curso não suspende a demanda, mas sim põe 

termo ao processo, com resolução do mérito. Custas processuais e 

honorários advocatícios conforme acordado. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se os autos, com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Às providências. Lucas do Rio Verde/MT. Cássio 

Luís Furim Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005320-32.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALZIRA DA SILVA CARDOSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO MATEUS DOS SANTOS OAB - MT0009671S (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1005320-32.2019.8.11.0045 AUTOR(A): ALZIRA DA SILVA CARDOSO 

REU: BANCO PAN Vistos, etc. Trata-se de Ação Revisional c.c. Repetição 

de Indébito e Indenização por Danos Morais proposta por Alzira da Silva 

Cardoso em desfavor do Banco Pan S.A. Decisão n. 26286488, 

determinando a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como 

a realização de requerimento administrativo, no prazo de 30 (trinta) dias. 

Manifestação da parte Autora no id. n. 27423481, postulando pelo 
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estabelecimento do marco inicial para a emenda da exordial. Vieram-me os 

autos conclusos. É o breve relatório. Fundamento. Decido. Pois bem. Cabe 

ao Magistrado o encargo de conduzir o processo segundo lição do art. 

139 do Código de Processo Civil, na função de zelar e dirigir o processo 

dentro dos ditames legais. O Juiz desenvolve cognição ao receber a 

petição inicial, não se tratando de mero expediente, haja vista que nesta 

fase visa-se a constatação do preenchimento dos requisitos dos arts. 319 

e 320, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, impõem-se o prévio 

exame para impedir que petições iniciais ineptas possam ensejar prática 

de atos processuais inúteis e desnecessários ou que eventuais defeitos 

ou irregularidades sejam, desde pronto, sanados, dando-se oportunidade 

ao desenvolvimento válido e regular do processo. Nesse ponto, conforme 

decisão n. 26286488 dos autos, fora determinado à parte Autora a 

emenda da petição inicial, sendo que sem prejuízo da emenda, fora 

determinado a suspensão do feito para realização do requerimento 

administrativo do contrato junto ao Banco Requerido. Cabe ponderar, que 

a decisão n. 26286488, fora proferida na data de 19.11.2019, e consignou 

o prazo legal para realização da emenda, e sem prejuízo desta, a 

promoção do requerimento administrativo, de modo que suficientemente 

clara quanto ao prazo da emenda, de modo que descabe fixação de 

marco inicial, conforme postulado pela parte Requerente no id. n. 

27423481. Lado outro, mesmo que assim não fosse a decisão 

determinando a emenda fora proferida na data de 19.11.2019, sendo que 

até o presente momento (março de 2020) não consta seu cumprimento, 

sendo medida de direito o indeferimento desta. Assim, tem-se que a 

ilegalidade reside no indeferimento da inicial sem prévia oportunidade de 

emenda ou complementação. Contudo, havendo este ato processual e não 

tendo a parte se desincumbido neste ínterim, possível o indeferimento da 

exordial. Diante do exposto, com fundamento no artigo 485, inciso I, do 

Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, para indeferir a petição inicial. Custas pela parte 

Requerente, ficando, porém, suspensa a condenação a teor do art. 98, § 

3°, do Código de Processo Civil, uma vez defiro à parte Autora o benefício 

da gratuidade judiciária. Incabíveis honorários advocatícios. Transitada em 

julgado, arquive-se, observando as cautelas de estilo. Às providências. 

Lucas do Rio Verde/MT. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005426-91.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA DA SILVA LEAL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO MATEUS DOS SANTOS OAB - MT0009671S (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1005426-91.2019.8.11.0045 AUTOR(A): FRANCISCA DA SILVA LEAL 

REU: BANCO PAN Vistos, etc. Trata-se de Ação Revisional c.c. Repetição 

de Indébito e Indenização por Danos Morais proposta por Francisca da 

Silva Leal em desfavor do Banco Pan S.A. Decisão n. 26287859, 

determinando a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como 

a realização de requerimento administrativo, no prazo de 30 (trinta) dias. 

Manifestação da parte Autora no id. n. 27423483, postulando pelo 

estabelecimento do marco inicial para a emenda da exordial. Vieram-me os 

autos conclusos. É o breve relatório. Fundamento. Decido. Pois bem. Cabe 

ao Magistrado o encargo de conduzir o processo segundo lição do art. 

139 do Código de Processo Civil, na função de zelar e dirigir o processo 

dentro dos ditames legais. O Juiz desenvolve cognição ao receber a 

petição inicial, não se tratando de mero expediente, haja vista que nesta 

fase visa-se a constatação do preenchimento dos requisitos dos arts. 319 

e 320, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, impõem-se o prévio 

exame para impedir que petições iniciais ineptas possam ensejar prática 

de atos processuais inúteis e desnecessários ou que eventuais defeitos 

ou irregularidades sejam, desde pronto, sanados, dando-se oportunidade 

ao desenvolvimento válido e regular do processo. Nesse ponto, conforme 

decisão n. 26287859 dos autos, fora determinado à parte Autora a 

emenda da petição inicial, sendo que sem prejuízo da emenda, fora 

determinado a suspensão do feito para realização do requerimento 

administrativo do contrato junto ao Banco Requerido. Cabe ponderar, que 

a decisão n. 26287859, fora proferida na data de 19.11.2019, e consignou 

o prazo legal para realização da emenda, e sem prejuízo desta, a 

promoção do requerimento administrativo, de modo que suficientemente 

clara quanto ao prazo da emenda, de modo que descabe fixação de 

marco inicial, conforme postulado pela parte Requerente no id. n. 

27423483. Lado outro, mesmo que assim não fosse a decisão 

determinando a emenda fora proferida na data de 19.11.2019, sendo que 

até o presente momento (março de 2020) não consta seu cumprimento, 

sendo medida de direito o indeferimento desta. Assim, tem-se que a 

ilegalidade reside no indeferimento da inicial sem prévia oportunidade de 

emenda ou complementação. Contudo, havendo este ato processual e não 

tendo a parte se desincumbido neste ínterim, possível o indeferimento da 

exordial. Diante do exposto, com fundamento no artigo 485, inciso I, do 

Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, para indeferir a petição inicial. Custas pela parte 

Requerente, ficando, porém, suspensa a condenação a teor do art. 98, § 

3°, do Código de Processo Civil, uma vez defiro à parte Autora o benefício 

da gratuidade judiciária. Incabíveis honorários advocatícios. Transitada em 

julgado, arquive-se, observando as cautelas de estilo. Às providências. 

Lucas do Rio Verde/MT. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002822-60.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR DOS SANTOS SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUIDO ICARO FRITSCH OAB - MT19381/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE CERTIDÃO TRIAGEM Certifico que, nesta data, intimo o autor, a 

fim de que apresente impugnação à Contestação no prazo legal. LUCAS 

DO RIO VERDE, 23 de março de 2020. LEILA CRISTINA DE LIMA GOMES 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA MATO GROSSO, 1912, JARDIM DAS 

PALMEIRAS, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 TELEFONE: 

(65) 35492787

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001278-71.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

L. B. T. (AUTOR(A))

L. B. T. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LYSANDRA ISABELLE DE MORAIS E SILVA OAB - MT21599/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE CERTIDÃO TRIAGEM Certifico que, nesta data, intimo o autor, a 

fim de que, apresente impugnação a Contestação no prazo legal. LUCAS 

DO RIO VERDE, 23 de março de 2020. LEILA CRISTINA DE LIMA GOMES 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA MATO GROSSO, 1912, JARDIM DAS 

PALMEIRAS, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 TELEFONE: 

(65) 35492787

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001905-46.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DAMIAO OLIVEIRA DE DEUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUIDO ICARO FRITSCH OAB - MT19381/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE CERTIDÃO Certifico e dou fé que, nos termos do artigo 1.284 

da CNGC, os presentes autos permanecerão nesta secretaria pelo prazo 

de 15 dias úteis aguardando o início do cumprimento de sentença pela 

parte interessada, contado em dobro para a fazenda pública. Certifico que 

nessa data solicitei a implantação do benefício via sistema 

JUSCONVÊNIOS, conforme solicitação anexa. LUCAS DO RIO VERDE, 23 

de março de 2020. JANAINA LUANA FRANZ Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO 2ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

MATO GROSSO, 1912, JARDIM DAS PALMEIRAS, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT - CEP: 78455-000 TELEFONE: (65) 35492787

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003655-78.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIVANIA DE OLIVEIRA NUNES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ANTONIA COSTA DE OLIVEIRA DOS SANTOS OAB - 

023.664.193-09 (REPRESENTANTE)

HEBER PEREIRA BASTOS OAB - MT0013698A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

INTIMO a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, caso queira, 

proceda a impugnação à contestação.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO 

PROCEDIMENTO COMUM

Processo Número: 1001570-85.2020.8.11.0045

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

LUCIANA DE JESUS RIBEIRO OAB - MT7973-B (ADVOGADO(A))

GENEZIO DARCI GUINTZEL OAB - 345.370.909-87 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE Número do Processo: 

1001570-85.2020.8.11.0045 REPRESENTANTE: GENEZIO DARCI GUINTZEL 

REQUERIDO: 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS Vistos etc. Trata-se de cumprimento de sentença proposto 

por Genesio Darci Guintzel em desfavor do Instituto Nacional do Seguro 

Social, ambos devidamente qualificados nos autos. Narra o exequente, em 

síntese, que o executado foi condenado ao pagamento de auxílio doença e 

conversão em aposentadoria por invalidez, conforme sentença proferida 

nos autos de nº 1001371-05.2016.8.11.0045. Compulsando aos autos, 

constato que o processo de conhecimento fora proposto eletronicamente 

e, via de regra, far-se-á o cumprimento da sentença nos próprios autos, a 

requerimento do exequente. Diante do exposto, entendo pertinente que o 

exequente promova o cumprimento de sentença nos autos que constituiu 

o título executivo judicial que pretende executar, ou seja, no feito de nº 

1001371-05.2016.8.11.0045. Dessa maneira, determino o arquivamento 

destes autos com as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde, 23 de março de 2020. 

Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

3ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000729-90.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELINA BORBA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUIDO ICARO FRITSCH OAB - MT19381/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000729-90.2020.8.11.0045. Considerando-se a edição da 

Resolução do Conselho Nacional de Justiça n.º 313, de 19 de março de 

2020, que suspendeu os prazos processuais, no âmbito do Poder 

Judiciário Nacional, até o dia 30 de abril de 2020, em decorrência das 

medidas temporárias de prevenção no contágio pelo Covid-19 (Novo 

Coronavírus), Suspendo a realização da perícia médica precedentemente 

agendada. Proceda-se a intimação do autor para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, se manifeste sobre a impugnação apresentada pela 

autarquia requerida (evento n. 29519602). Após, voltem os autos 

conclusos. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 22 de março de 2020. 

Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005996-77.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DAVI DE OLIVEIRA ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUIDO ICARO FRITSCH OAB - MT19381/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1005996-77.2019.8.11.0045. Considerando-se a edição da 

Resolução do Conselho Nacional de Justiça n.º 313, de 19 de março de 

2020, que suspendeu os prazos processuais, no âmbito do Poder 

Judiciário Nacional, até o dia 30 de abril de 2020, em decorrência das 

medidas temporárias de prevenção no contágio pelo Covid-19 (Novo 

Coronavírus), Suspendo a realização da perícia médica precedentemente 

agendada. Proceda-se a intimação do autor para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, se manifeste sobre a impugnação apresentada pela 

autarquia requerida (evento n. 29768647). Após, voltem os autos 

conclusos. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 22 de março de 2020. 

Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO 

PROCEDIMENTO COMUM

Processo Número: 1001559-56.2020.8.11.0045

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

LUCIANA DE JESUS RIBEIRO OAB - MT7973-B (ADVOGADO(A))

GERALDO RAMOS OAB - 495.085.809-25 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001559-56.2020.8.11.0045. Proceda-se à intimação da 

autarquia executada para que, no prazo de 30 (trinta) dias, querendo, 

apresente impugnação [art. 535 do Código de Processo Civil]. Havendo a 

apresentação de impugnação, proceda-se à intimação da parte exequente 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifeste. Em seguida, venham 

os autos conclusos. Decorrido o prazo sem a apresentação de 

impugnação à execução, ou havendo a concordância da executada 

quanto ao cálculo de liquidação da dívida, com fundamento no conteúdo do 

art. 535, § 3.º do Código de Processo Civil, DETERMINO, desde já, que se 

providencie o pagamento da quantia em dinheiro exigida no requerimento 

de cumprimento de sentença, mediante precatório. Intimem-se. Lucas do 

Rio Verde/MT, em 22 de março de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz 

de Direito.

Despacho Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1005030-17.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ DARCISIO TABILE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO DA CUNHA NETO OAB - MT12069/O (ADVOGADO(A))

EDENIR RIGHI OAB - MT8484/O (ADVOGADO(A))

ABEL SGUAREZI OAB - MT8347-O (ADVOGADO(A))

RAFAELA TABILE OAB - MT25173/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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CEZAR KREIN (REU)

AMPARA PET SHOP LTDA (REU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1005030-17.2019.8.11.0045. Providencie-se a regularização 

dos registros de distribuição do processo, para efeito de retificar a 

natureza da demanda, visto que se trata de ação que objetiva concretizar 

o cumprimento de sentença. Proceda-se à intimação do executado, na 

pessoa do advogado constituído, via DJe [art. 513, § 2.º, inciso I do Código 

de Processo Civil], para que, no prazo de 15 (quinze) dias, realize o 

pagamento integral do débito, acrescido de custas judiciais [art. 523 do 

Código de Processo Civil]. Transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias sem 

quitação voluntária da dívida, inicia-se, de imediato, independentemente de 

penhora e nova intimação, o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação 

de impugnação [art. 525 do Código de Processo Civil]. A ausência de 

pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias acarretará: a) na 

imposição de multa de 10%; b) no pagamento de honorários de advogado, 

arbitrados no percentual de 10% sobre o valor dado à causa [art. 523, § 

1.º do Código de Processo Civil]; c) na expedição de mandado de penhora 

e avaliação [art. 523, § 3.º do Código de Processo Civil]; d) na realização 

de apontamento de protesto da decisão judicial e de inclusão de registro 

em cadastros de inadimplentes [art. 517 e art. 782, § 3.º, ambos do Código 

de Processo Civil]. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 22 de março de 

2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000604-25.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUBER FERREIRA DOS SANTOS OLIVE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA LEHNEN OAB - MT0010752A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000604-25.2020.8.11.0045. Considerando-se a edição da 

Resolução do Conselho Nacional de Justiça n.º 313, de 19 de março de 

2020, que suspendeu os prazos processuais, no âmbito do Poder 

Judiciário Nacional, até o dia 30 de abril de 2020, em decorrência das 

medidas temporárias de prevenção no contágio pelo Covid-19 (Novo 

Coronavírus), Suspendo a realização da perícia médica precedentemente 

agendada. Decorrido o período de suspensão dos prazos, voltem os autos 

conclusos para designação de nova data. Intimem-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 22 de março de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de 

Direito.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003887-61.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DALVA DE MATOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO BALEM OAB - PR46441 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1003887-61.2017.8.11.0045. Considerando-se a edição da 

Resolução do Conselho Nacional de Justiça n.º 313, de 19 de março de 

2020, que suspendeu os prazos processuais, no âmbito do Poder 

Judiciário Nacional, até o dia 30 de abril de 2020, em decorrência das 

medidas temporárias de prevenção no contágio pelo Covid-19 (Novo 

Coronavírus), Suspendo a realização da perícia médica precedentemente 

agendada. Decorrido o período de suspensão dos prazos, voltem os autos 

conclusos para designação de nova data. Intimem-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 22 de março de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de 

Direito.

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1001156-24.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA FERREIRA DE SOUZA MOREIRA DE CASTRO (AUTOR(A))

EDIO MOREIRA DE CASTRO (AUTOR(A))

VAGNER MOREIRA DOS ANJOS (AUTOR(A))

IDALINA PADILHA PEREIRA DOS ANJOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Alan Vagner Schmidel OAB - MT7504-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))

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001156-24.2019.8.11.0045. A atribuição de efeito 

suspensivo à ação de embargos à execução não se efetiva ‘ipso facto’, 

de forma automática e linear, como consequência do ajuizamento dos 

embargos de devedor. Exatamente porque tem natureza acauteladora, a 

imposição do efeito/carga suspensiva aos embargos à execução exige a 

pré-existência de pedido, formulado por parte do devedor, e a 

configuração dos requisitos para a concessão da tutela provisória 

(relevância da fundamentação, na medida em que os fundamentos 

invocados convençam o juiz sobre a efetiva possibilidade de êxito dos 

embargos do devedor, e a existência de situação de risco manifesto de 

dano grave de difícil ou de incerta reparação, fruto do prosseguimento da 

ação expropriatória) e, de maneira cumulativa, a existência de prévia 

garantia do juízo, por intermédio de penhora, de depósito ou de caução. 

Interpretação que resulta da exegese do teor do art. 919 ‘caput’ e § 1.º e 

do art. 921, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. 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: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO 

NÃO ESPECIFICADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS 

À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO § 

1º DO ART. 919 DO NCPC. I. Nos termos do art. 919, §1º do Novo Código 

de Processo Civil (art. 739-A, § 1º, do CPC de 1973), o juiz poderá atribuir 

efeito suspensivo aos embargos quando, relevantes os fundamentos, o 

prosseguimento da ação possa causar ao executado grave dano de difícil 

ou incerta reparação, e, ainda, que a execução já esteja garantida por 

penhora, depósito ou caução. II. In casu, não comprovado o requisito da 

garantia do juízo, não há como deferir o efeito suspensivo. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO PROVIDO” (TJRS, Agravo de Instrumento n.º 70066881129, 

17.ª Câmara Cível, Relator: Des. Gelson Rolim Stocker, julgado em 

31/03/2016) — com destaques não inseridos no texto original. “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À 

EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. Não preenchidos os requisitos do 

artigo 919, § 1º do CPC/2015, inviável o recebimento dos embargos à 

execução no efeito suspensivo. Ausência de garantia do juízo. AGRAVO 

DE INSTRUMENTO PROVIDO. UNÂNIME” (TJRS, Agravo de Instrumento n.º 

70066641572, 11.ª Câmara Cível, Relator: Des. Antônio Maria Rodrigues de 

Freitas Iserhard, julgado em 13/04/2016) — com destaques não inseridos 

no texto original. Por via de consequência, diante desta perspectiva, à 

míngua da pré-existência de garantia do juízo, por intermédio de penhora, 

de depósito ou de caução, com espeque no teor do art. 919 do Código de 

Processo Civil, Recebo os embargos à execução, sem, contudo, 

conferir-lhe efeito suspensivo. Proceda-se à intimação do exequente, 

através do advogado constituído, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

veicule manifestação [art. 920, inciso I do Código de Processo Civil]. 

Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 22 de março de 2020. Cristiano 

dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000176-43.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO KAZUYOSHI KAWASAKI OAB - MT0017555S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS FERNANDO WINCK SPRICIGO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000176-43.2020.8.11.0045. Com efeito, se houver 

transação entre as partes antes da prolação de sentença, as partes ficam 
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dispensadas do pagamento das custas processuais remanescente, se 

houver [art. 90, § 3.º do Código de Processo Civil]. Porém, a referida 

dispensa do pagamento de custas diz respeito apenas a eventuais custas 

remanescentes. Portanto, mesmo que ocorra transação entre as partes 

antes da prolação de sentença, ainda são devidas as custas iniciais de 

distribuição do processo. Diante disto, pela derradeira vez, Determino que 

se intime a requerente para que, dentro do prazo improrrogável de 15 

(quinze) dias, efetive o pagamento das custas judiciais, sob pena de 

cancelamento da distribuição [art. 290 do Código de Processo Civil]. Lucas 

do Rio Verde/MT, em 22 de março de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, 

Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006248-80.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIA DA SILVA FERREIRA DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR OAB - MT0013224A 

(ADVOGADO(A))

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1006248-80.2019.8.11.0045. Com lastro no teor do art. 334 

do Código de Processo Civil e do Enunciado n.º 27 do FONAMEC, 

Determino a remessa do processo para o CEJUSC – Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, 

que deverá realizar audiência de conciliação/mediação no dia 06 de maio 

de 2020, às 14h00min. Intime-se a requerente. Proceda-se à citação e à 

intimação da ré. O prazo de 15 (quinze) dias, para oferecimento da 

contestação, será contabilizado a partir da data da realização da 

audiência de conciliação [art. 335, inciso I do Código de Processo Civil]. A 

falta de contestação acarretará em revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial [art. 344 do Código de 

Processo Civil]. O comparecimento à audiência é obrigatório 

(pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, que outorgue poderes para transigir). A ausência 

injustificada à solenidade configura ato atentatório à dignidade da justiça e 

implica na imposição de multa, arbitrada em até 2% sobre o valor atribuído 

a causa [art. 334, § 8.º do Código de Processo Civil]. As partes devem 

estar acompanhadas de advogado ou de Defensor Público [art. 334, § 9.º 

do Código de Processo Civil]. Concedo à requerente o benefício da 

assistência judiciária gratuita. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 22 

de março de 2.020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005910-09.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA REGINA SOUZA LAUREANO (EXECUTADO)

LUCAS LUBE AUTOCENTER LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1005910-09.2019.8.11.0045. Proceda-se à citação do 

executado para que, no prazo de 03 (três) dias, realize a quitação da 

dívida, das custas e despesas processuais [art. 829 do Código de 

Processo Civil] ou, no prazo de 15 (quinze) dias, independentemente de 

penhora, de depósito ou de caução, se oponha à execução, através de 

embargos de devedor [art. 914 e art. 915, ambos do Código de Processo 

Civil]. A ausência de pagamento voluntário, no prazo de 03 (três) dias, 

acarretará: a) na expedição de mandado de penhora e avaliação [art. 829, 

§ 1.º do Código de Processo Civil]; b) na inclusão de registro desabonador 

em cadastros de proteção ao crédito [art. 782, § 3.º do Código de 

Processo Civil]. Arbitro honorários de advogado no percentual 

correspondente a 10% do valor total devido, registrando-se que, para a 

hipótese de pronto pagamento, a verba sofrerá redução pela metade [art. 

827, paragrafo único do Código de Processo Civil]. Intime-se o executado 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, reconhecendo o crédito e 

comprovando o depósito de 30% do valor da execução, requeira o 

parcelamento da dívida em até 06 (seis) prestações mensais, acrescidas 

de correção monetária e juros de 1% ao mês [art. 916 do Código de 

Processo Civil]. Lucas do Rio Verde/MT, em 22 de março de 2020. 

Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1005140-16.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBER BARZOTTO (REQUERENTE)

OLINDA CATHARINA BARZOTTO (REQUERENTE)

ADRIANO DEMETRIO BARZOTTO (REQUERENTE)

FABIO RAFAEL BARZOTTO (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAQUEL BERNARDES PRESTES OAB - MT26634/O-O (ADVOGADO(A))

ALBERTO GUILHERME SCHNITZER NETO OAB - MT15819-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRANI PEDRINHO BARZOTTO (DE CUJUS)

 

Nos termos da decisão ID 29387515, INTIMO o inventariante FABIO 

RAFAEL BARZOTTO, através de seu procurador, acerca da expedição 

dos alvarás, que poderão ser retirados diretamente do PJE pelo 

procurador, uma vez que possuem certificação eletrônica de 

autenticidade. INTIMO, ainda, para que: no prazo de 20 (vinte) dias: a) se 

manifeste a respeito da possibilidade de conversão do rito de inventário 

para arrolamento de bens, na forma dos art. 660 ‘usque’ art. 663 do 

Código de Processo Civil; b) apresente plano de partilha amigável, que 

registre a declaração dos títulos dos herdeiros, a declaração completa e 

individualizada de todos os bens do espólio e atribua valor para os bens 

para fins de partilha [art. 660, incisos II e III do Código de Processo Civil]. 

Lucas do Rio Verde, 22/03/2020 Guilherme Pereira Dias Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000053-45.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VALDETE FATIMA ZANETTI KRAUSE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO CRISTOFOLINI OAB - MT0015882A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (REQUERIDO)

 

Intimo a parte autora para que, no prazo de 15(quinze) dias, querendo, 

apresente Impugnação à Contestação.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003893-68.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDETE APARECIDA PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

 

Nos termos do Art. 11 da Resolução n.º 405/2016 do Conselho da Justiça 

Federal, intimo as partes acerca do teor do ofício requisitório antes do 

encaminhamento ao tribunal, caso queira, manifeste-se a autora no prazo 

de 05 (cinco) dias e a requerida no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000257-94.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALDEMIR PEREIRA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEMELLY BURATTO OAB - MT0012243A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

 

Nos termos do Art. 11 da Resolução n.º 405/2016 do Conselho da Justiça 

Federal, intimo as partes acerca do teor do ofício requisitório antes do 

encaminhamento ao tribunal, caso queira, manifeste-se a autora no prazo 
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de 05 (cinco) dias e a requerida no prazo de 10 (dez) dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005543-82.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LARYANE REGO DE ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUIDO ICARO FRITSCH OAB - MT19381/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1005543-82.2019.8.11.0045. Com efeito, de acordo com a 

norma de regência, para a concessão da tutela de urgência se mostra 

imprescindível que, fundamentado em prova inequívoca, desponte 

razoável a probabilidade de êxito na ação após cognição exauriente, 

traduzida através da plausibilidade do direito e da verossimilhança da 

alegação (‘fumus boni iuris’) e, ao mesmo tempo, também subsista fundado 

risco de dano grave irreparável ou de difícil reparação ou, ainda, que 

quando caracterizado abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito 

protelatório da parte adversa (‘periculum in mora’). Interpretação que 

resulta da exegese do conteúdo do art. 300 do Código de Processo Civil. 

Pois bem. Compulsando o contingente probatório produzido no processo, 

denota-se, em um juízo de cognição não-exauriente, que a autora 

comprovou a qualidade de segurada da Previdência Social, visto que o 

auxílio-doença foi indeferido unicamente porque houve parecer contrário 

da perícia médica realizada pelo INSS (evento nº 25856872 – pág. 1). 

Esmiuçando o acervo de informações engendradas, denota-se que a 

autora submeteu-se a avaliação médica subscrita por profissional da área 

médica e devidamente habilitado para o desempenho de tal mister, 

oportunidade em que se constatou ser portadora de moléstias graves, 

diagnosticadas sob o CID10: M751, M544, M65, M79, M542, M53, G58, 

M19, e que está inapta ao exercício de sua atividade laboral, conforme 

demonstra o Laudo Pericial encartado no evento nº 29794078. Logo, 

nesse influxo de ideias, a princípio, está demonstrada, ainda que a título 

precário, a existência de moléstia que tornou a requerente incapaz para o 

exercício regular de suas atividades laborais habituais — circunstância 

que dá fundamento a plausibilidade do direito invocado (‘fumus boni iuris’). 

De outro viés, em um segundo prisma de enfoque, considero que a 

requerente logrou êxito em expor situação pontual que possa dar azo e 

recomendar que o perigo da demora da prestação jurisdicional possa pôr 

em risco o direito à concessão do benefício previdenciário (‘periculum in 

mora’). É que, o benefício previdenciário tem natureza jurídica 

eminentemente alimentar, de tal sorte que a requerente e a entidade 

familiar que constituiu, dele dependem para proceder ao custeio de suas 

necessidades básicas de alimentação e vestuário, e quiçá para promover 

a sua própria sobrevivência. De mais a mais, ao que tudo indica pelas 

características intrínsecas da moléstia que a requerente suporta, não 

existem indícios de que dela venha convalescer rapidamente, o quê 

espelha a necessidade imperiosa de auferir rendimento mensal para que 

tenha condições de manter a sua própria subsistência e de sua família. 

Assim, da forma que se apresenta a situação, em que a plausibilidade do 

direito invocado — caracterizado pelo fato de que a requerente apresenta 

incapacidade e/ou impossibilidade contemporânea para o desempenho de 

atividade laboral — (‘fumus boni iuris’) e o perigo na demora da prestação 

jurisdicional — corporificado pelo risco que o não pagamento do referido 

benefício à requerente pode catalisar — (‘periculum in mora’), considero 

que se encontram presentes as hipóteses que autorizam a concessão do 

pedido liminar postulado, de molde que a prestação provisória, a ser 

realizada pela autarquia requerida, do beneplácito do auxílio-doença é 

medida que se impõe. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de 

urgência, para o fim de Determinar ao Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS que tome as providências necessárias no sentido de restabelecer o 

auxílio-doença à autora , dentro do prazo improrrogável de 20 (vinte) dias, 

devendo ser realizada nova reavaliação administrativa da necessidade da 

manutenção do benefício, a pedido da autora, dentro do prazo de 180 

(cento e oitenta) dias [art. 60, §§ 8.º e 9.º da Lei n.º 8.213/1991]. 

Expeça-se ofício eletrônico ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS 

para que tome as providências necessárias no sentido de implantar o 

benefício à autora. Com fundamento no conteúdo do art. 29 da Resolução 

n.º CJF-RES-2014/00305 do Conselho da Justiça Federal, Determino que 

se expeça requisição de pagamento dos honorários do perito. Proceda-se 

à citação da autarquia requerida, acompanhada do laudo da perícia 

judicial, para que, no prazo de 30 (trinta) dias, apresente proposta de 

acordo [art. 1º, inciso II da Recomendação Conjunta nº 1 do 

CNJ/AGU/MTPS], ou resposta/contestação [art. 335 do Código de 

Processo Civil]. A falta de contestação acarretará em revelia e presunção 

de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial [art. 344 do 

Código de Processo Civil]. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 22 de 

março de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001525-81.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ARLETE MARIA BERTOTTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001525-81.2020.8.11.0045. Com efeito, de acordo com a 

norma de regência, para a concessão da tutela de urgência se mostra 

imprescindível que, fundamentado em prova inequívoca, desponte 

razoável a probabilidade de êxito na ação após cognição exauriente, 

traduzida através da plausibilidade do direito e da verossimilhança da 

alegação (‘fumus boni iuris’) e, ao mesmo tempo, também subsista fundado 

risco de dano grave irreparável ou de difícil reparação ou, ainda, que 

quando caracterizado abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito 

protelatório da parte adversa (‘periculum in mora’). Interpretação que 

resulta da exegese do conteúdo do art. 300 do Código de Processo Civil. 

Pois bem. Não obstante os documentos juntados com a inicial qualifiquem o 

autor como agricultor/lavrador, constituindo-se início de prova documental, 

apresenta-se imprescindível a formação do contraditório e a instrução 

probatória, objetivando comprovar se, de fato, durante o período 

vindicado, houve o efetivo labor rural (art. 55, § 3º, da Lei nº 8.213/91, e 

Súmula 149 do STJ). De modo que, as alegações do autor e os 

documentos acostados deverão ser complementados pela prova 

testemunhal, a ser oportunamente colhida em juízo, sob o crivo do 

contraditório. Por via de consequência, dado a não-configuração da 

plausibilidade do direito invocado (‘fumus boni iuris’) e tendo em vista que a 

concessão de tutela antecipada ‘inaldita altera pars’ é medida de exceção, 

INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Considerando-se as 

particularidades da causa e como forma de adequar o rito processual às 

necessidades do conflito [art. 139, inciso VI do Código de Processo Civil], 

visto que, como é cediço, a autarquia requerida, via de regra, não 

comparece às audiências marcadas e, como regra geral, também não 

formula proposta de acordo, deixo, para momento oportuno, a análise da 

conveniência da realização da audiência de conciliação [Enunciado n.º 35 

da ENFAM]. Proceda-se à citação do réu para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresente contestação [art. 335 do Código de Processo 

Civil]. O prazo, para oferecimento da contestação, será contabilizado a 

partir da data da juntada do aviso de recebimento ou do mandado judicial, 

devidamente cumprido [art. 335, inciso III e 231, ambos do Código de 

Processo Civil]. A falta de contestação acarretará em revelia e presunção 

de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial [art. 344 do 

Código de Processo Civil]. Concedo ao requerente o benefício da 

assistência judiciária gratuita. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 22 

de março de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000458-81.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HEMELLY BURATTO OAB - MT0012243A (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE REZENDE OAB - MT0010955A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO
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Processo n.º 1000458-81.2020.8.11.0045. Com efeito, de acordo com a 

norma de regência, para a concessão da tutela de urgência se mostra 

imprescindível que, fundamentado em prova inequívoca, desponte 

razoável a probabilidade de êxito na ação após cognição exauriente, 

traduzida através da plausibilidade do direito e da verossimilhança da 

alegação (‘fumus boni iuris’) e, ao mesmo tempo, também subsista fundado 

risco de dano grave irreparável ou de difícil reparação ou, ainda, que 

quando caracterizado abuso de direito de defesa ou o manifesto proposito 

protelatório da parte adversa (‘periculum in mora’). Interpretação que 

resulta da exegese do conteúdo do art. 300 do Código de Processo Civil. 

Importante registrar que não se mostra razoável autorizar a concessão do 

auxílio-doença, auxílio-acidente ou a aposentadoria por invalidez com 

base, exclusivamente, em atestados médicos particulares. E do material 

cognitivo engendrado no processo, é possível divisar que há, sem sombra 

de dúvidas, frágil elemento probatório lastreado nos autos, situação que 

repele a concessão da excepcional antecipação de tutela sem a 

realização de perícia médica judicial determinada para este fim. Portanto, 

Relego a análise do pedido de antecipação de tutela para momento 

posterior à realização de perícia médica judicial. Com espeque no teor do 

art. 1º da Recomendação Conjunta nº 1 do CNJ/AGU/MTPS, Determino, 

desde logo, a realização de prova pericial médica. Nomeio, para exercer a 

função de perito, o ilustre médico, Dr. Rodrigo Mustafá de Albuquerque 

[CRM/MT 7689, e-mail rodrigomust@hotmail.com], que deverá ser 

contatado, via e-mail, a fim de que informe data, hora e local para 

realização da perícia. Com as informações, intime-se a parte autora, 

através do advogado constituído, via DJe, para que compareça à perícia 

agendada, a fim de que seja submetida ao exame médico. Intimem-se as 

partes litigantes para que, caso queiram, apresentem quesitos, indiquem 

assistentes técnicos e arguam o impedimento ou a suspeição do perito, se 

for o caso, no prazo de 15 (quinze) dias [art. 465 § 1.° do CPC/2015]. 

Apresento os dados gerais e os quesitos unificados previstos no Anexo 

da Recomendação Conjunta nº 1 do CNJ/AGU/MTPS, a seguir expostos, a 

serem respondidos pelo ‘expert’. I – DADOS GERAIS DO PROCESSO: a) 

Número do processo b) Juizado/Vara II – DADOS GERAIS DO(A) 

PERICIANDO(A): a) Nome do(a) autor(a) b) Estado civil c) Sexo d) CPF e) 

Data de nascimento f) Escolaridade g) Formação técnico-profissional III – 

DADOS GERAIS DA PERÍCIA: a) Data do Exame b) Perito Médico 

Judicial/Nome e CRM c) Assistente Técnico do INSS/Nome, Matrícula e 

CRM (caso tenha acompanhado o exame) d) Assistente Técnico do 

Autor/Nome e CRM (caso tenha acompanhado o exame) IV – HISTÓRICO 

LABORAL DO(A) PERICIADO(A): a) Profissão declarada b) Tempo de 

profissão c) Atividade declarada como exercida d) Tempo de atividade e) 

Descrição da atividade f) Experiência laboral anterior g) Data declarada de 

afastamento do trabalho, se tiver ocorrido V – EXAME CLÍNICO E 

CONSIDERAÇÕES MÉDICO-PERICIAIS SOBRE A PATOLOGIA: a) Queixa 

que o(a) periciado(a) apresenta no ato da perícia. b) Doença, lesão ou 

deficiência diagnosticada por ocasião da perícia (com CID). c) Causa 

provável da(s) doença/moléstia(s)/incapacidade. d) Doença/moléstia ou 

lesão decorrem do trabalho exercido? Justifique indicando o agente de 

risco ou agente nocivo causador. e) A doença/moléstia ou lesão decorrem 

de acidente de trabalho? Em caso positivo, circunstanciar o fato, com data 

e local, bem como se reclamou assistência médica e/ou hospitalar. f) 

Doença/moléstia ou lesão torna o(a) periciado(a) incapacitado(a) para o 

exercício do último trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, 

descrevendo os elementos nos quais se baseou a conclusão. g) Sendo 

positiva a resposta ao quesito anterior, a incapacidade do(a) periciado(a) 

é de natureza permanente ou temporária? Parcial ou total? h) Data 

provável do início da(s) doença/lesão/moléstias(s) que acomete(m) o(a) 

periciado(a). i) Data provável de início da incapacidade identificada. 

Justifique. j) Incapacidade remonta à data de início da(s) 

doença/moléstia(s) ou decorre de progressão ou agravamento dessa 

patologia? Justifique. k) É possível afirmar se havia incapacidade entre a 

data do indeferimento ou da cessação do benefício administrativo e a data 

da realização da perícia judicial? Se positivo, justificar apontando os 

elementos para esta conclusão. l) Caso se conclua pela incapacidade 

parcial e permanente, é possível afirmar se o(a) periciado(a) está apto 

para o exercício de outra atividade profissional ou para a reabilitação? 

Qual atividade? m) Sendo positiva a existência de incapacidade total e 

permanente, o(a) periciado(a) necessita de assistência permanente de 

outra pessoa para as atividades diárias? A partir de quando? n) Qual ou 

quais são os exames clínicos, laudos ou elementos considerados para o 

presente ato médico pericial? o) O(a) periciado(a) está realizando 

tratamento? Qual a previsão de duração do tratamento? Há previsão ou foi 

realizado tratamento cirúrgico? O tratamento é oferecido pelo SUS? p) É 

possível estimar qual o tempo e o eventual tratamento necessários para 

que o(a) periciado(a) se recupere e tenha condições de voltar a exercer 

seu trabalho ou atividade habitual (data de cessação da incapacidade)? q) 

Preste o perito demais esclarecimentos que entenda serem pertinentes 

para melhor elucidação da causa. r) Pode o perito afirmar se existe 

qualquer indício ou sinais de dissimulação ou de exacerbação de 

sintomas? Responda apenas em caso afirmativo. VI – QUESITOS 

ESPECÍFICOS: AUXÍLIO-ACIDENTE Quesitos específicos para as hipóteses 

de pedido de auxílio-acidente ou nos casos em que o autor já recebe 

auxílio-acidente e pretende o recebimento de auxílio-doença: a) O(a) 

periciado(a) é portador de lesão ou perturbação funcional que implique 

redução de sua capacidade para o trabalho? Qual? b) Se houver lesão ou 

perturbação funcional, decorre de acidente de trabalho ou de qualquer 

natureza? Em caso positivo, indique o agente causador ou circunstancie o 

fato, com data e local, bem como indique se o(a) periciado(a) reclamou 

assistência médica e/ou hospitalar. c) O(a) periciado(a) apresenta 

sequelas de acidente de qualquer natureza, que causam dispêndio de 

maior esforço na execução da atividade habitual? d) Se positiva a 

resposta ao quesito anterior, quais são as dificuldades encontradas 

pelo(a) periciado(a) para continuar desempenhando suas funções 

habituais? Tais sequelas são permanentes, ou seja, não passíveis de 

cura? e) Houve alguma perda anatômica? Qual? A força muscular está 

mantida? f) A mobilidade das articulações está preservada? g) A sequela 

ou lesão porventura verificada se enquadra em alguma das situações 

discriminadas no Anexo III do Decreto 3.048/1999? h) Face à sequela, ou 

doença, o(a) periciado(a) está: a) com sua capacidade laborativa 

reduzida, porém, não impedido de exercer a mesma atividade; b) impedido 

de exercer a mesma atividade, mas não para outra; c) inválido para o 

exercício de qualquer atividade? Quanto ao valor dos honorários periciais, 

em processos que tramitam na justiça estadual em virtude de competência 

federal delegada, quando o autor é beneficiário de assistência judiciária 

gratuita, foi regulamentado pelo Conselho da Justiça Federal por intermédio 

da Resolução n° 305/2014. É facultado ao juiz ultrapassar o limite máximo 

estabelecido (R$ 200,00), em até 3 (três) vezes, atendendo ao grau de 

especialização do perito, à complexidade do exame e ao local de sua 

realização [art. 28 p. único c/c 25 da Resolução n° 305/2014]. Portanto, 

considerando-se a enorme dificuldade para encontrar profissionais que 

aceitem o encargo nas comarcas do interior, aliada ao grau de 

complexidade do exame e à diligência e zelo profissional, Arbitro os 

honorários periciais devidos ao Dr. Rodrigo Mustafá de Albuquerque, no 

valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), a serem arcados pela Justiça 

Federal. Estabeleço que o laudo pericial deverá ser apresentado dentro do 

prazo de 20 (vinte) dias, podendo ser prorrogado por igual período, desde 

que justificada a necessidade. Tão logo apresentado o laudo pericial, 

voltem os autos conclusos para deliberação. Concedo à parte requerente 

o benefício da assistência judiciária gratuita. Intimem-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 22 de março de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de 

Direito.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003203-05.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ELISIANE SOLANGE MUHLBEIER (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1003203-05.2018.8.11.0045. 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, com lastro 

no conteúdo normativo do art. 357 do Código de Processo Civil, Declaro 

saneado o processo, remetendo-o a fase instrutória. Delimitação das 

questões de fato e de direito relevantes [art. 357, inciso II e IV do Código 

de Processo Civil]. Fixo, como matéria fática controvertida, o seguinte fato: 
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a) o fato de a autora apresentar moléstia, decorrente do trabalho que 

exercia, que implique inativação ou diminuição da capacidade laboral; b) a 

existência/inexistência dos danos morais, experimentados pela 

requerente, nas condições descritas na petição inicial. Consistem 

questões de direito relevante: a) a relação de causalidade, traçada entre o 

exercício do trabalho, a moléstia e os danos suportados pela requerente; 

b) existência dos requisitos da responsabilidade civil, da pensão mensal, 

dos danos morais e a sua quantificação. Provas deferidas: com lastro no 

conteúdo normativo do art. 385 e do art. 442, ambos do Código de 

Processo Civil, penso que a prova testemunhal e a coleta do depoimento 

pessoal da requerente, se consolida como mecanismo decisivo tendente a 

viabilizar a integração e complementação da prova material/documental 

anexada no processo. Considero, também, que a realização de exame 

médico-pericial revela-se como meio imprescindível para verificar as 

condições psicológicas e de saúde da requerente. Diante desta 

perspectiva, Defiro a produção da prova testemunhal, a coleta do 

depoimento pessoal da requerente e a prova pericial médica. Nomeio, para 

exercer a função de perito, a médica psiquiatra, cadastrada junto ao 

banco de peritos do TJMT, Dra. Aline de Alcantara Magnani Bezerra de 

Oliveira (email: alineambezerra@gmail.com), para proceder ao exame, a 

qual deverá ser intimada, via e-mail, a fim de que, no prazo de 10 (dez) 

dias, informe data, hora e local para realização da perícia. Com lastro no 

conteúdo normativo do art. 95 do Código de Processo Civil, dado ao fato 

de que a produção da prova pericial foi requerida pelo réu, estabeleço que 

as despesas da remuneração do ‘expert’ deverão ser integralizadas pelo 

Município de Lucas do Rio Verde. Tão logo apresentada a pretensão 

honorária, intime-se o réu para que, no prazo de 10 (dez) dias, promova o 

depósito do valor dos honorários. Estabeleço que o laudo pericial deverá 

ser apresentado dentro do prazo de 20 (vinte) dias, podendo ser 

prorrogado por igual período, desde que justificada a necessidade. 

Intimem-se as partes litigantes para que, caso queiram, arguam o 

impedimento ou suspeição do perito, apresentem quesitos e/ou indiquem 

assistentes técnicos, no prazo de 15 (quinze) dias [art. 465, § 1.º do 

Código de Processo Civil]. Distribuição do ônus da prova. O ônus da prova 

deverá prestar reverência à regra geral prevista no art. 373, incisos I e II 

do Código de Processo Civil. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 22 de 

março de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001558-71.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIO ARNALDO MAZUREK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000374-80.2020.8.11.0045. Com efeito, de acordo com a 

norma de regência, para a concessão da tutela de urgência se mostra 

imprescindível que, fundamentado em prova inequívoca, desponte 

razoável a probabilidade de êxito na ação após cognição exauriente, 

traduzida através da plausibilidade do direito e da verossimilhança da 

alegação (‘fumus boni iuris’) e, ao mesmo tempo, também subsista fundado 

risco de dano grave irreparável ou de difícil reparação ou, ainda, que 

quando caracterizado abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito 

protelatório da parte adversa (‘periculum in mora’). Interpretação que 

resulta da exegese do conteúdo do art. 300 do Código de Processo Civil. 

Pois bem. Não obstante os documentos juntados com a inicial qualifiquem o 

autor como agricultor/lavrador, constituindo-se início de prova documental, 

apresenta-se imprescindível a formação do contraditório e a instrução 

probatória, objetivando comprovar se, de fato, durante o período 

vindicado, houve o efetivo labor rural (art. 55, § 3º, da Lei nº 8.213/91, e 

Súmula 149 do STJ). De modo que, as alegações do autor e os 

documentos acostados deverão ser complementados pela prova 

testemunhal, a ser oportunamente colhida em juízo, sob o crivo do 

contraditório. Por via de consequência, dado a não-configuração da 

plausibilidade do direito invocado (‘fumus boni iuris’) e tendo em vista que a 

concessão de tutela antecipada ‘inaldita altera pars’ é medida de exceção, 

INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Considerando-se as 

particularidades da causa e como forma de adequar o rito processual às 

necessidades do conflito [art. 139, inciso VI do Código de Processo Civil], 

visto que, como é cediço, a autarquia requerida, via de regra, não 

comparece às audiências marcadas e, como regra geral, também não 

formula proposta de acordo, deixo, para momento oportuno, a análise da 

conveniência da realização da audiência de conciliação [Enunciado n.º 35 

da ENFAM]. Proceda-se à citação do réu para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresente contestação [art. 335 do Código de Processo 

Civil]. O prazo, para oferecimento da contestação, será contabilizado a 

partir da data da juntada do aviso de recebimento ou do mandado judicial, 

devidamente cumprido [art. 335, inciso III e 231, ambos do Código de 

Processo Civil]. A falta de contestação acarretará em revelia e presunção 

de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial [art. 344 do 

Código de Processo Civil]. Concedo ao requerente o benefício da 

assistência judiciária gratuita. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 22 

de março de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005554-14.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO FERNANDO GALIANI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA SEVIGNANI OAB - MT20064-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1005554-14.2019.8.11.0045. Com efeito, de acordo com a 

norma de regência, para a concessão da tutela de urgência se mostra 

imprescindível que, fundamentado em prova inequívoca, desponte 

razoável a probabilidade de êxito na ação após cognição exauriente, 

traduzida através da plausibilidade do direito e da verossimilhança da 

alegação (‘fumus boni iuris’) e, ao mesmo tempo, também subsista fundado 

risco de dano grave irreparável ou de difícil reparação ou, ainda, que 

quando caracterizado abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito 

protelatório da parte adversa (‘periculum in mora’). Interpretação que 

resulta da exegese do conteúdo do art. 300 do Código de Processo Civil. 

Pois bem. Importante registrar, inicialmente, que não restou demonstrado 

risco concreto de dano atual e iminente, condição necessária para a 

antecipação dos efeitos da tutela, haja vista que o auxílio-doença foi 

cessado em 05/11/2018, sem que o requerente tenha postulado na via 

administrativa a concessão/conversão do benefício. O longo período 

transcorrido, desde a cessação administrativa, aliado ao fato de que o 

autor continua auferindo renda mensal, como empregado (evento nº 

25869418), fez desaparecer o fundado receio de dano irreparável ou de 

difícil reparação, situação que repele a concessão da excepcional 

antecipação de tutela, sem oportunizar o contraditório. Portanto Indefiro o 

pedido de antecipação de tutela. Considerando-se as particularidades da 

causa e como forma de adequar o rito processual às necessidades do 

conflito [art. 139, inciso VI do Código de Processo Civil], visto que, como é 

cediço, a autarquia requerida, via de regra, não comparece às audiências 

marcadas e, como regra geral, também não formula proposta de acordo, 

deixo, para momento oportuno, a análise da conveniência da realização da 

audiência de conciliação [Enunciado n.º 35 da ENFAM]. Proceda-se à 

citação do réu para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente 

contestação [art. 335 do Código de Processo Civil]. O prazo, para 

oferecimento da contestação, será contabilizado a partir da data da 

juntada do aviso de recebimento ou do mandado judicial, devidamente 

cumprido [art. 335, inciso III e 231, ambos do Código de Processo Civil]. A 

falta de contestação acarretará em revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial [art. 344 do Código de 

Processo Civil]. Intimem-se Lucas do Rio Verde/MT, em 22 de março de 

2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005624-31.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS RODRIGUES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANE CARLETTO ZANETTE LUCION OAB - MT0016974A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):
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CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1005624-31.2019.8.11.0045. Com efeito, de acordo com a 

norma de regência, para a concessão da tutela de urgência se mostra 

imprescindível que, fundamentado em prova inequívoca, desponte 

razoável a probabilidade de êxito na ação após cognição exauriente, 

traduzida através da plausibilidade do direito e da verossimilhança da 

alegação (‘fumus boni iuris’) e, ao mesmo tempo, também subsista fundado 

risco de dano grave irreparável ou de difícil reparação ou, ainda, que 

quando caracterizado abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito 

protelatório da parte adversa (‘periculum in mora’). Interpretação que 

resulta da exegese do conteúdo do art. 300 do Código de Processo Civil. 

Pois bem. Compulsando o contingente probatório produzido no processo, 

denota-se, em um juízo de cognição não-exauriente, que o autor 

comprovou a qualidade de segurado da Previdência Social, visto que já 

auferia o auxílio-doença e o pedido de concessão do benefício foi 

indeferido unicamente porque houve parecer contrário da perícia médica 

realizada pelo INSS (evento nº 26030548). Esmiuçando o acervo de 

informações engendradas, denota-se que o autor submeteu-se a 

avaliação médica subscrita por profissional da área médica e devidamente 

habilitado para o desempenho de tal mister, oportunidade em que se 

constatou ser portador de moléstias graves, diagnosticadas sob o CID10: 

S900 e M191, e que está inapto ao exercício de sua atividade laboral, 

conforme se observa do teor do Laudo Pericial encartado nos eventos nº 

30093887 e 30094395. Logo, nesse influxo de ideias, a princípio, está 

demonstrada, ainda que a título precário, a existência de moléstia que 

tornou o requerente incapaz para o exercício regular de suas atividades 

laborais habituais — circunstância que dá fundamento a plausibilidade do 

direito invocado (‘fumus boni iuris’). De outro viés, em um segundo prisma 

de enfoque, considero que o requerente logrou êxito em expor situação 

pontual que possa dar azo e recomendar que o perigo da demora da 

prestação jurisdicional possa pôr em risco o direito à concessão do 

benefício previdenciário (‘periculum in mora’). É que, o benefício 

previdenciário tem natureza jurídica eminentemente alimentar, de tal sorte 

que a requerente e a entidade familiar que constituiu, dele dependem para 

proceder ao custeio de suas necessidades básicas de alimentação e 

vestuário, e quiçá para promover a sua própria sobrevivência. De mais a 

mais, ao que tudo indica pelas características intrínsecas da moléstia que 

o requerente suporta, não existem indícios de que dela venha convalescer 

rapidamente, o quê espelha a necessidade imperiosa de auferir 

rendimento mensal para que tenha condições de manter a sua própria 

subsistência e de sua família. Assim, da forma que se apresenta a 

situação, em que a plausibilidade do direito invocado — caracterizado pelo 

fato de que o requerente apresenta incapacidade e/ou impossibilidade 

contemporânea para o desempenho de atividade laboral — (‘fumus boni 

iuris’) e o perigo na demora da prestação jurisdicional — corporificado pelo 

risco que o não pagamento do referido benefício à requerente pode 

catalisar — (‘periculum in mora’), considero que se encontram presentes 

as hipóteses que autorizam a concessão do pedido liminar postulado, de 

molde que a prestação provisória, a ser realizada pela autarquia 

requerida, do beneplácito do auxílio-doença é medida que se impõe. Ante o 

exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência, para o fim de Determinar 

ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS que tome as providências 

necessárias no sentido de restabelecer o auxílio-doença ao autor Elias 

Rodrigues de Oliveira, dentro do prazo improrrogável de 20 (vinte) dias, 

devendo ser realizada nova reavaliação administrativa da necessidade da 

manutenção do benefício, a pedido do autor, dentro do prazo de 365 

(trezentos e sessenta e cinco) dias [art. 60, §§ 8.º e 9.º da Lei n.º 

8.213/1991]. Expeça-se ofício eletrônico ao Instituto Nacional do Seguro 

Social – INSS para que tome as providências necessárias no sentido de 

implantar o benefício ao autor. Com fundamento no conteúdo do art. 29 da 

Resolução n.º CJF-RES-2014/00305 do Conselho da Justiça Federal, 

Determino que se expeça requisição de pagamento dos honorários do 

perito. Proceda-se à citação da autarquia requerida, acompanhada do 

laudo da perícia judicial, para que, no prazo de 30 (trinta) dias, apresente 

proposta de acordo [art. 1º, inciso II da Recomendação Conjunta nº 1 do 

CNJ/AGU/MTPS], ou resposta/contestação [art. 335 do Código de 

Processo Civil]. A falta de contestação acarretará em revelia e presunção 

de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial [art. 344 do 

Código de Processo Civil]. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 22 de 

março de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005654-66.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA MARIA CALDAS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN AUGUSTO MENDES CAVALCANTE OAB - MT23345/O 

(ADVOGADO(A))

ANA PAULA ZINI CAVALCANTE OAB - MT22905/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1005654-66.2019.8.11.0045. Com efeito, de acordo com a 

norma de regência, para a concessão da tutela de urgência se mostra 

imprescindível que, fundamentado em prova inequívoca, desponte 

razoável a probabilidade de êxito na ação após cognição exauriente, 

traduzida através da plausibilidade do direito e da verossimilhança da 

alegação (‘fumus boni iuris’) e, ao mesmo tempo, também subsista fundado 

risco de dano grave irreparável ou de difícil reparação ou, ainda, que 

quando caracterizado abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito 

protelatório da parte adversa (‘periculum in mora’). Interpretação que 

resulta da exegese do conteúdo do art. 300 do Código de Processo Civil. 

Pois bem. Compulsando o contingente probatório produzido no processo, 

denota-se, em um juízo de cognição não-exauriente, que a autora 

comprovou a qualidade de segurada da Previdência Social, visto que já 

auferia o auxílio-doença e o benefício foi indeferido unicamente porque 

houve parecer contrário da perícia médica realizada pelo INSS (eventos nº 

26087067 e 26086657). Esmiuçando o acervo de informações 

engendradas, denota-se que a autora submeteu-se a avaliação médica 

subscrita por profissional da área médica e devidamente habilitado para o 

desempenho de tal mister, oportunidade em que se constatou ser 

portadora de moléstias graves (ansiedade e depressão), diagnosticadas 

sob o CID10: M23, M751, M750, e que está inapta ao exercício de sua 

atividade laboral, conforme demonstra o Laudo Pericial encartado no 

evento nº 30068275. Logo, nesse influxo de ideias, a princípio, está 

demonstrada, ainda que a título precário, a existência de moléstia que 

tornou a requerente incapaz para o exercício regular de suas atividades 

laborais habituais — circunstância que dá fundamento a plausibilidade do 

direito invocado (‘fumus boni iuris’). De outro viés, em um segundo prisma 

de enfoque, considero que a requerente logrou êxito em expor situação 

pontual que possa dar azo e recomendar que o perigo da demora da 

prestação jurisdicional possa pôr em risco o direito à concessão do 

benefício previdenciário (‘periculum in mora’). É que, o benefício 

previdenciário tem natureza jurídica eminentemente alimentar, de tal sorte 

que a requerente e a entidade familiar que constituiu, dele dependem para 

proceder ao custeio de suas necessidades básicas de alimentação e 

vestuário, e quiçá para promover a sua própria sobrevivência. De mais a 

mais, ao que tudo indica pelas características intrínsecas da moléstia que 

a requerente suporta, não existem indícios de que dela venha convalescer 

rapidamente, o quê espelha a necessidade imperiosa de auferir 

rendimento mensal para que tenha condições de manter a sua própria 

subsistência e de sua família. Assim, da forma que se apresenta a 

situação, em que a plausibilidade do direito invocado — caracterizado pelo 

fato de que a requerente apresenta incapacidade e/ou impossibilidade 

contemporânea para o desempenho de atividade laboral — (‘fumus boni 

iuris’) e o perigo na demora da prestação jurisdicional — corporificado pelo 

risco que o não pagamento do referido benefício à requerente pode 

catalisar — (‘periculum in mora’), considero que se encontram presentes 

as hipóteses que autorizam a concessão do pedido liminar postulado, de 

molde que a prestação provisória, a ser realizada pela autarquia 

requerida, do beneplácito do auxílio-doença é medida que se impõe. Ante o 

exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência, para o fim de Determinar 

ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS que tome as providências 

necessárias no sentido de restabelecer o auxílio-doença à autora Fátima 

Maria Caldas da Silva, dentro do prazo improrrogável de 20 (vinte) dias, 

devendo ser realizada nova reavaliação administrativa da necessidade da 

manutenção do benefício, a pedido da autora, dentro do prazo de 365 

(trezentos e sessenta e cinco) dias [art. 60, §§ 8.º e 9.º da Lei n.º 

8.213/1991]. Expeça-se ofício ao Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS para que tome as providências necessárias no sentido de implantar o 

benefício à autora. Com fundamento no conteúdo do art. 29 da Resolução 

n.º CJF-RES-2014/00305 do Conselho da Justiça Federal, Determino que 
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se expeça requisição de pagamento dos honorários do perito. Proceda-se 

à citação da autarquia requerida, acompanhada do laudo da perícia 

judicial, para que, no prazo de 30 (trinta) dias, apresente proposta de 

acordo [art. 1º, inciso II da Recomendação Conjunta nº 1 do 

CNJ/AGU/MTPS], ou resposta/contestação [art. 335 do Código de 

Processo Civil]. A falta de contestação acarretará em revelia e presunção 

de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial [art. 344 do 

Código de Processo Civil]. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 23 de 

março de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006148-28.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

AMARILDO BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE RODRIGUES DE FREITAS JUNIOR OAB - MT20055-O 

(ADVOGADO(A))

WILLIAN GONCALVES DA SILVA OAB - MT18400/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1006148-28.2019.8.11.0045. Com efeito, de acordo com a 

norma de regência, para a concessão da tutela de urgência se mostra 

imprescindível que, fundamentado em prova inequívoca, desponte 

razoável a probabilidade de êxito na ação após cognição exauriente, 

traduzida através da plausibilidade do direito e da verossimilhança da 

alegação (‘fumus boni iuris’) e, ao mesmo tempo, também subsista fundado 

risco de dano grave irreparável ou de difícil reparação ou, ainda, que 

quando caracterizado abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito 

protelatório da parte adversa (‘periculum in mora’). Interpretação que 

resulta da exegese do conteúdo do art. 300 do Código de Processo Civil. 

Pois bem. Compulsando o contingente probatório produzido no processo, 

denota-se, em um juízo de cognição não-exauriente, que o autor 

comprovou a qualidade de segurado da Previdência Social, visto que o 

autor já auferia o auxílio-doença e o benefício foi indeferido unicamente 

porque houve parecer contrário da perícia médica realizada pelo INSS 

(evento nº 27259066). Esmiuçando o acervo de informações 

engendradas, denota-se que o autor submeteu-se a avaliação médica 

subscrita por profissional da área médica e devidamente habilitado para o 

desempenho de tal mister, oportunidade em que se constatou ser portador 

de moléstias graves (), diagnosticadas sob o CID10: S727, M841, M545, 

M541, S723, S82, S72), e que está inapto ao exercício de sua atividade 

laboral, conforme se observa do teor do Laudo Pericial encartado nos 

evento nº 30069820. Logo, nesse influxo de ideias, a princípio, está 

demonstrada, ainda que a título precário, a existência de moléstia que 

tornou o requerente incapaz para o exercício regular de suas atividades 

laborais habituais — circunstância que dá fundamento a plausibilidade do 

direito invocado (‘fumus boni iuris’). De outro viés, em um segundo prisma 

de enfoque, considero que o requerente logrou êxito em expor situação 

pontual que possa dar azo e recomendar que o perigo da demora da 

prestação jurisdicional possa pôr em risco o direito à concessão do 

benefício previdenciário (‘periculum in mora’). É que, o benefício 

previdenciário tem natureza jurídica eminentemente alimentar, de tal sorte 

que a requerente e a entidade familiar que constituiu, dele dependem para 

proceder ao custeio de suas necessidades básicas de alimentação e 

vestuário, e quiçá para promover a sua própria sobrevivência. De mais a 

mais, ao que tudo indica pelas características intrínsecas da moléstia que 

o requerente suporta, não existem indícios de que dela venha convalescer 

rapidamente, o quê espelha a necessidade imperiosa de auferir 

rendimento mensal para que tenha condições de manter a sua própria 

subsistência e de sua família. Assim, da forma que se apresenta a 

situação, em que a plausibilidade do direito invocado — caracterizado pelo 

fato de que o requerente apresenta incapacidade e/ou impossibilidade 

contemporânea para o desempenho de atividade laboral — (‘fumus boni 

iuris’) e o perigo na demora da prestação jurisdicional — corporificado pelo 

risco que o não pagamento do referido benefício à requerente pode 

catalisar — (‘periculum in mora’), considero que se encontram presentes 

as hipóteses que autorizam a concessão do pedido liminar postulado, de 

molde que a prestação provisória, a ser realizada pela autarquia 

requerida, do beneplácito do auxílio-doença é medida que se impõe. Ante o 

exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência, para o fim de Determinar 

ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS que tome as providências 

necessárias no sentido de restabelecer o auxílio-doença ao autor 

Amarildo Borges, dentro do prazo improrrogável de 20 (vinte) dias, 

devendo ser realizada nova reavaliação administrativa da necessidade da 

manutenção do benefício, a pedido do autor, dentro do prazo de 365 

(trezentos e sessenta e cinco) dias [art. 60, §§ 8.º e 9.º da Lei n.º 

8.213/1991]. Expeça-se ofício eletrônico ao Instituto Nacional do Seguro 

Social – INSS para que tome as providências necessárias no sentido de 

implantar o benefício ao autor. Com fundamento no conteúdo do art. 29 da 

Resolução n.º CJF-RES-2014/00305 do Conselho da Justiça Federal, 

Determino que se expeça requisição de pagamento dos honorários do 

perito. Proceda-se à citação da autarquia requerida, acompanhada do 

laudo da perícia judicial, para que, no prazo de 30 (trinta) dias, apresente 

proposta de acordo [art. 1º, inciso II da Recomendação Conjunta nº 1 do 

CNJ/AGU/MTPS], ou resposta/contestação [art. 335 do Código de 

Processo Civil]. A falta de contestação acarretará em revelia e presunção 

de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial [art. 344 do 

Código de Processo Civil]. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 23 de 

março de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

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 

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 
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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, 

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, 
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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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012051-61.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

AUDICON ASSESSORIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS LOPES DE OLIVEIRA OAB - MT0013970S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LORACI GARCIA DE MEDEIROS - ME (EXECUTADO)

 

AR

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001930-25.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON MENDES SANTIAGO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS RODRIGUES FILHO OAB - MT14225-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO GONCALVES DA SILVA (EXECUTADO)

 

ar

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010891-35.2014.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DENICOLO & BEUTLER LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEAMARA MONICA HILLMANN (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Processo n. 

8010891-35.2014.8.11.0045 DENICOLO & BEUTLER LTDA - ME - CNPJ: 

11.103.844/0001-84 (EXEQUENTE) CLEAMARA MONICA HILLMANN - CPF: 

995.697.101-44 (EXECUTADO) CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e Entrega 

de Mandados de Intimação, Citação, Notificação Certifico eu Oficial de 

Justiça abaixo assinado que em cumprimento ao respeitável mandado do 

MM. Juiz de Direito da desta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde-MT, 

extraído dos autos supramencionados, diligenciei-me à Rua das 

Estrelizias, nº. 871-W, Bairro Bandeirantes, e ali, NÃO FOI POSSÍVEL 

PROCEDER A PENHORA, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO de bens da requerida 

CLEAMARA MONICA HILLMANN, haja vista não encontra-la. Pois, estive 

no referido endereço por (03) três vezes e encontrei o imóvel sempre 

fechado e desabitado. No entanto, estive na casa vizinha onde falei com o 

Sr. Carlos Rosa Neto, qual afirmou que reside no endereço a vários anos 
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e que desconhece o vizinho pois, os moradores raramente estão na casa 

no período noturno. Diante do exposto, devolvo o mandado em cartório 

para os devidos fins. O referido é verdade e dou fé. Lucas do Rio 

Verde-MT, 22 de maio de 2019 Edmilson Pedro Leite Xavier ((Oficial de 

Justiça)) SEDE DO E INFORMAÇÕES: - TELEFONE:

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001433-40.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ELOI PERETTI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS CRUVINEL RODRIGUES OAB - GO0032468A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALUISIO SBARDELOTTO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Processo n. 

1001433-40.2019.8.11.0045 ELOI PERETTI - CPF: 582.042.459-04 

(EXEQUENTE) ALUISIO SBARDELOTTO - CPF: 021.146.229-24 

(EXECUTADO) CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados de 

Intimação, Citação, Notificação Certifico eu Oficial de Justiça abaixo 

assinado que em cumprimento ao respeitável mandado do MM. Juiz de 

Direito da desta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde-MT, extraído 

dos autos supramencionados, diligenciei-me à Rua Julio de Castilho, 

nº.243-S, Centro, e ali, NÃO FOI POSSÍVEL PROCEDER A CITAÇÃO E 

INTIMAÇÃO do requerido ALUISIO SBARDELOTTO, haja vista não 

encontra-lo. Pois, no endereço falei com a Srª. Paula Vilani, qual afirmou 

que é inquilina no imóvel a (02) dois anos e que desconhece o requerido. 

Diante do exposto, devolvo o mandado em cartório para os devidos fins. O 

referido é verdade e dou fé. Lucas do Rio Verde-MT, 22 de maio de 2019 

Edmilson Pedro Leite Xavier ((Oficial de Justiça)) SEDE DO E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE:

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010025-61.2013.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DENICOLO & BEUTLER LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALCIDES FAGUNDES DOS SANTOS - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Processo n. 

8010025-61.2013.8.11.0045 DENICOLO & BEUTLER LTDA - ME - CNPJ: 

11.103.844/0001-84 (EXEQUENTE) ALCIDES FAGUNDES DOS SANTOS - 

ME - CNPJ: 10.590.596/0001-80 (EXECUTADO) CERTIDÃO NEGATIVA 

Diligência e Entrega de Mandados de Intimação, Citação, Notificação 

Certifico eu Oficial de Justiça abaixo assinado que em cumprimento ao 

respeitável mandado do MM. Juiz de Direito desta cidade e comarca de 

Lucas do Rio Verde-MT, extraído dos autos supramencionados, 

diligenciei-me à Av. Curitiba, nº.815-N, Bairro Industrial, e ali, DEIXEI DE 

PROCEDER A PENHORA de bens móveis ou imóveis de propriedade da 

empresa executada ALCIDES FAGUNDES DOS SANTOS -ME, em virtude 

de não localizar a requerida no endereço. Pois, no local funciona 

atualmente a empresa Industria Metalúrgica Auto Metal, onde falei com a 

proprietária, qual afirmou haver comprado a empresa do requerido e que 

atualmente o Sr. Alcides, que era sócio da empresa executada presta 

apenas serviço de mão de obra para eles. Diante do exposto, devolvo o 

mandado em cartório para os devidos fins. O referido é verdade e dou fé. 

Lucas do Rio Verde-MT, 04 de junho de 2019 Edmilson Pedro Leite Xavier 

((Oficial de Justiça)) SEDE DO E INFORMAÇÕES: - TELEFONE:

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003129-48.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EDINEI DA SILVA 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:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Processo n. 

1003129-48.2018.8.11.0045 EDINEI DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 

610.663.933-70 (REQUERENTE) BANCO BRADESCO - CNPJ: 

60.746.948/0001-12 (REQUERIDO) CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e 

Entrega de Mandados de Intimação, Citação, Notificação Certifico eu Oficial 

de Justiça abaixo assinado que em cumprimento ao respeitável mandado 

do MM. Juiz de Direito da desta cidade e comarca de Lucas do Rio 

Verde-MT, extraído dos autos supramencionados, diligenciei-me à Rua 

Nova Seis, Lote 15, Quadra92, Bairro Tessele Junior, e ali, NÃO FOI 

POSSÍVEL PROCEDER A INTIMAÇÃO do autor EDINEI DA SILVA OLIVEIRA, 

haja vista não encontra-la. Pois, no endereço reside a Srª. Marta, que 

afirmou estar ali, a cerca de (05) cinco meses e que desconhece o autor. 

Diante do exposto, devolvo o mandado em cartório para os devidos fins. O 

referido é verdade e dou fé. Lucas do Rio Verde-MT, 06 de agosto de 

2019 Edmilson Pedro Leite Xavier ((Oficial de Justiça)) SEDE DO E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE:

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010331-25.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

THOP CONTABILIDADE E AUDITORIA SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA - 

EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO KREIN TRANSPORTES - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Processo n. 

8010331-25.2016.8.11.0045 THOP CONTABILIDADE E AUDITORIA 

SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA - EPP - CNPJ: 08.208.739/0001-03 

(EXEQUENTE) RENATO KREIN TRANSPORTES - ME - CNPJ: 

09.046.141/0001-10 (EXECUTADO) CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e 

Entrega de Mandados de Intimação, Citação, Notificação Certifico, eu, 

Oficiala de Justiça abaixo assinada, que em cumprimento ao respeitável 

mandado do MM. Juiz de Direito desta cidade e comarca de Lucas do Rio 

Verde-MT, extraído dos autos supramencionados, diligenciei-me, no dia 

21/08/2019, à Rua dos Flamingos, nº 543-w, Bairro Bandeirantes, e, ali 

sendo, DEIXEI DE PROCEDER À CITAÇÃO da parte devedora, RENATO 

KREIN TRANSPORTES - ME, tendo em vista que fui informada pela Sra. 

Sebastiana de que o representante da parte requerida, Sr. Renato Krein, já 

é falecido. Diante do exposto, devolvo o mandado em cartório para os 

devidos fins. O referido é verdade e dou fé. LUCAS DO RIO VERDE/MT, 22 

de agosto de 2019. CRISTINA ALMEIDA WILLE Oficial de Justiça SEDE DO 

E INFORMAÇÕES: - TELEFONE:

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010456-27.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DENICOLO & BEUTLER LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRINHO RODRIGUES CORTES (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por seu advogado e via DJE, para 

manifestação no prazo legal, requerendo o que de direito, notadamente 

diante do teor do aviso de recebimento juntado aos autos.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010833-66.2013.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES OAB - MT8843-O (ADVOGADO(A))

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGREPINO JOSE DE PINHO (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO da parte exequente, por seus advogados e via DJE, para 

manifestação no prazo legal, requerendo o que de direito, notadamente 

diante do teor da certidão do Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000363-22.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:
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GRAFICA IGRAPEL LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA SOUZA BAHDUR ROMUALDO OAB - PR0048359A 

(ADVOGADO(A))

SERGIO LUIS DALTO DE MORAES OAB - MT0013458S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO GERMANO PERSONA PISTORI (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO da parte exequente, por seus advogados e via DJE, para 

manifestação no prazo legal, requerendo o que de direito, notadamente 

diante da certidão do Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010518-67.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DENICOLO & BEUTLER LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KARIN CATARINE FARIAS CARNEIRO (EXECUTADO)

EZEQUIEL ALVES RODRIGUES - ME (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por seu advogado e via DJE, para 

manifestação no prazo legal, requerendo o que de direito, notadamente 

acerca do teor do aviso de recebimento juntado aos autos.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011444-82.2014.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DENISE KRIEGER GIROTTO HASSE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR OAB - RS71649 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARILENE ARBO BONES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Processo n. 

8011444-82.2014.8.11.0045 DENISE KRIEGER GIROTTO HASSE - CPF: 

709.531.551-53 (EXEQUENTE) MARILENE ARBO BONES - CPF: 

947.448.741-34 (EXECUTADO) CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e Entrega 

de Mandados de Intimação, Citação, Notificação Certifico eu Oficial de 

Justiça abaixo assinado que em cumprimento ao respeitável mandado do 

MM. Juiz de Direito desta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde-MT, 

extraído dos autos supramencionados, diligenciei-me na Av. Paraná, 

nº.28-N, Centro, e ali, DEIXEI DE PROCEDER A PENHORA de bens móveis 

ou imóveis de propriedade da executada MARILENE ARBO BONES, em 

virtude de não localizar a requerida no endereço. Pois, no local funciona 

atualmente a empresa Droga Vida, CNPJ 076298331000/65, onde falei com 

o proprietário o Sr. Pablo Rodrigues de Sá Brito, qual afirmou estar no 

endereço a cerca de (04) quatro anos e que desconhece a requerida. 

Diante do exposto, devolvo o mandado em cartório para os devidos fins. O 

referido é verdade e dou fé. Lucas do Rio Verde-MT, 09 de setembro de 

2019 Edmilson Pedro Leite Xavier ((Oficial de Justiça)) SEDE DO E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE:

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000765-35.2020.8.11.0045

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

MARLUCY PEREIRA DA SILVA OAB - MT16016-O (ADVOGADO(A))

MARLUCY PEREIRA DA SILVA OAB - 013.127.541-09 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (Fazenda Pública Estadual) (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1000765-35.2020.8.11.0045. REPRESENTANTE: MARLUCY PEREIRA DA 

SILVA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO (FAZENDA PÚBLICA 

ESTADUAL) Vistos. Recebo a inicial. Intime-se o exequente para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, apresentar na secretaria do Juizado, o título executivo 

extrajudicial original necessário à instrução da presente execução 

(FONAJE Enunciado Cível 126). Cite-se a Fazenda Pública Estadual, 

através de seu representante legal ou Procurador para, no prazo de 30 

(trinta) dias, opor embargos, caso queira (art. 910 do CPC) Não havendo 

oposição de embargos do(a) executado(a) ou manifestação do(a) 

exequente, expeçam precatório ou RPV (arts. 910, § 3º e 535, § 3º, 

ambos do CPC), de acordo com o valor da execução. Cumpra-se. Lucas 

do Rio Verde-MT, data registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002291-76.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALTEMIR ANTONIO CASANOVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE JESUS RIBEIRO OAB - MT7973-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARI ADAGIR LOCH (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Processo n. 

1002291-76.2016.8.11.0045 ALTEMIR ANTONIO CASANOVA - CPF: 

630.318.921-00 (EXEQUENTE) ARI ADAGIR LOCH - CPF: 630.294.801-00 

(EXECUTADO) CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados de 

Intimação, Citação, Notificação Certifico eu Oficial de Justiça abaixo 

assinado que em cumprimento ao respeitável mandado do MM. Juiz de 

Direito da desta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde-MT, extraído 

dos autos supramencionados, diligenciei-me na Av. da Produção, mais 

precisamente na empresa Plantar Armazéns Gerais, e ali, NÃO FOI 

POSSÍVEL PROCEDER A INTIMAÇÃO do requerido ARI ADAGIR LOCH, haja 

vista não encontra-lo. Sendo informado no endereço pela responsável 

pelo RH da empresa Plantar a Srª. Beatriz Grace de Jesus, de que o Sr. 

Ari, faz parte do quadro de funcionários daquela empresa, porem, o 

mesmo é caminhoneiro e que raramente ele passa aqui em Lucas do Rio 

Verde-MT, segundo a informante o requerido carrega produtos para as 

fazendas do grupo e não sabe informar onde e nem quando poderia 

encontra-lo. Diante do exposto, devolvo o mandado em cartório para os 

devidos fins. O referido é verdade e dou fé. Lucas do Rio Verde-MT, 09 

de setembro de 2019 Edmilson Pedro Leite Xavier ((Oficial de Justiça)) 

SEDE DO E INFORMAÇÕES: - TELEFONE:

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002738-59.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR CUMERLATO - EPP (REQUERENTE)

CUMERLATO & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDERSON DE JESUS CASSIANO OAB - MT26687/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ARMANDO ARGENTA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS OAB - MT0021936A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1002738-59.2019.8.11.0045. REQUERENTE: CUMERLATO & CIA LTDA - 

EPP, MOACIR CUMERLATO - EPP REQUERIDO: JOSE ARMANDO ARGENTA 

Vistos. Certificado o trânsito em julgado, determino que a Secretaria 

Judicial providencie a regularização dos registros de distribuição do 

processo, para efeito de retificar a natureza da demanda, visto que se 

trata de ação que objetiva concretizar cumprimento/execução de 

sentença. Certifique-se o Gestor Judiciário se é necessária a inversão do 

polo das partes para que não haja equívocos na fase de cumprimento de 

sentença. Intime-se a parte devedora para que, (via AR, se revel, cf. STJ 

REsp 1009293/SP), no prazo de 15 dias, realize o pagamento do débito, 

devidamente atualizado até a data do pagamento, e comprove nos autos, 

sob pena de incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do artigo 523, §1º, do Código de Processo Civil, e 

de penhora de tantos bens quantos forem necessários para a garantia do 

juízo. Juntamente com o comprovante de pagamento, o devedor deverá 

apresentar planilha detalhada de cálculo de atualização do débito até o dia 

do efetivo pagamento, com exata observância ao comando judicial, para o 

que se recomenda, a título de sugestão, a utilização da função atualização 

m o n e t á r i a  d i s p o n í v e l  n o  s i t e  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), que possibilita, 

inclusive, indicação do termo inicial dos juros e da correção monetária em 
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momentos distintos. Comprovando o pagamento, intime-se a parte credora 

para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se expressamente se o 

pagamento realizado nos autos é suficiente para a integral quitação do 

débito, sob pena de concordância tácita e a consequente extinção do 

processo. Não havendo pagamento, nem oferecimento de bens à penhora, 

renove-se a conclusão. Oferecendo bens à penhora, intime-se a parte 

credora para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se nos autos, sob 

pena de concordância tácita e a consequente formalização da penhora. 

Fica registrado, desde logo, que a impugnação ao cumprimento de 

sentença (ou Embargos à Execução) somente será admitida após a 

garantia do juízo, sob pena de rejeição liminar, nos termos do artigo 53, 

§1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 117 do FONAJE. Havendo o 

pagamento e a concordância da parte promovente, renove-se a 

conclusão. Havendo oferecimento de bens à penhora e concordância da 

parte credora, lavre-se o auto de penhora e intime-se a parte devedora 

para, querendo, no prazo de 15 dias (Enunciado 142 do Fonaje), 

apresente impugnação ao cumprimento de sentença (ou Embargos à 

Execução), sob pena de preclusão. Quanto à eventual alegação de 

excesso de execução, o devedor deverá apontar especificamente o erro 

de cálculo e apresentar planilha com o valor que entende devido, sob pena 

de rejeição liminar, nos termos do artigo 525, §§4º e 5º, do Código de 

Processo Civil. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, data registrada pelo 

sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001178-48.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAM MARIA DA SILVA BALINT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTUNES DE JESUS OAB - MT0013881A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIOMILCE MARLI SILVA COLLA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1001178-48.2020.8.11.0045. EXEQUENTE: MIRIAM MARIA DA SILVA 

BALINT EXECUTADO: DIOMILCE MARLI SILVA COLLA Vistos. Intime-se o 

exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar na secretaria do 

Juizado, o título executivo extrajudicial original necessário à instrução da 

presente execução (FONAJE Enunciado Cível 126). Cite-se a parte 

executada para que, no prazo de 3 (três) dias, efetue o pagamento do 

débito, sob pena de serem penhorados tantos bens quantos bastem para 

garantir a presente execução. Havendo citação e o cumprimento da 

obrigação, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, manifeste-se nos autos, sob pena de concordância tácita e 

consequente extinção do processo. Restando frustrada a citação, 

intime-se a parte promovente para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se 

sobre a citação frustrada, indicando novo endereço, sob pena de extinção 

(artigo 53, §4 º, da Lei nº 9.099/95. Havendo citação, mas não havendo 

pagamento ou penhora, renove-se a conclusão. Estando o juízo garantido, 

designe-se audiência de conciliação (art. 53, §1º da Lei nº 9.099/95). 

Intimem-se as partes. Fica registrado, desde logo, que a apresentação de 

Embargos à Execução somente será admitida após a garantia do juízo, sob 

pena de rejeição liminar, nos termos do artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e 

do Enunciado 117 do FONAJE. Não havendo citação por não ter sido o 

devedor localizado, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 5 

dias, manifeste-se nos autos requerendo o que entender de direito, sob 

pena de extinção (artigo 53, §4 º, da Lei nº 9.099/95). Cumpra-se. Lucas 

do Rio Verde-MT, data registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001213-08.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR OAB - MT0013224A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS FERNANDO WINCK SPRICIGO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1001213-08.2020.8.11.0045. EXEQUENTE: ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA 

JUNIOR EXECUTADO: LUIS FERNANDO WINCK SPRICIGO Vistos. Intime-se 

o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar na secretaria 

do Juizado, o título executivo extrajudicial original necessário à instrução 

da presente execução (FONAJE Enunciado Cível 126). Cite-se a parte 

executada para que, no prazo de 3 (três) dias, efetue o pagamento do 

débito, sob pena de serem penhorados tantos bens quantos bastem para 

garantir a presente execução. Havendo citação e o cumprimento da 

obrigação, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, manifeste-se nos autos, sob pena de concordância tácita e 

consequente extinção do processo. Restando frustrada a citação, 

intime-se a parte promovente para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se 

sobre a citação frustrada, indicando novo endereço, sob pena de extinção 

(artigo 53, §4 º, da Lei nº 9.099/95. Havendo citação, mas não havendo 

pagamento ou penhora, renove-se a conclusão. Estando o juízo garantido, 

designe-se audiência de conciliação (art. 53, §1º da Lei nº 9.099/95). 

Intimem-se as partes. Fica registrado, desde logo, que a apresentação de 

Embargos à Execução somente será admitida após a garantia do juízo, sob 

pena de rejeição liminar, nos termos do artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e 

do Enunciado 117 do FONAJE. Não havendo citação por não ter sido o 

devedor localizado, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 5 

dias, manifeste-se nos autos requerendo o que entender de direito, sob 

pena de extinção (artigo 53, §4 º, da Lei nº 9.099/95). Cumpra-se. Lucas 

do Rio Verde-MT, data registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010502-84.2013.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DENICOLO & BEUTLER LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L GUTZEL - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO SILVA FERREIRA OAB - MT0011538A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Processo n. 

8010502-84.2013.8.11.0045 DENICOLO & BEUTLER LTDA - ME - CNPJ: 

11.103.844/0001-84 (EXEQUENTE) L GUTZEL - ME - CNPJ: 

02.285.739/0001-12 (EXECUTADO) CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e 

Entrega de Mandados de Intimação, Citação, Notificação Certifico eu Oficial 

de Justiça abaixo assinado que em cumprimento ao respeitável mandado 

do MM. Juiz de Direito desta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde-MT, 

extraído dos autos supramencionados, diligenciei-me na Rua Guaporé, 

nº.252-S, Centro, e ali, NÃO FOI POSSÍVEL PROCEDER A PENHORA de 

bens móveis de propriedade da executada L. GUNTZEL –ME (LOJA 

TRIANGULO MODAS), em virtude de não localizar nada disponível a 

penhora. Certifico outrossim, que no endereço falei com a representante 

legal da requerida a Srª. Lourdes Guntzel qual se encontra acamada e 

muito debilitada pois esta fazendo tratamento de um câncer qual afirmou 

que os bens móveis ali encontrados na residência são imprescindíveis 

para a sua sobrevivência. Diante do exposto, devolvo o mandado em 

cartório para os devidos fins. O referido é verdade e dou fé. Lucas do Rio 

Verde-MT, 09 de setembro de 2019 Edmilson Pedro Leite Xavier ((Oficial 

de Justiça)) SEDE DO E INFORMAÇÕES: - TELEFONE:

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010432-04.2012.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MICHEL THIAGO CARDOSO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS LOPES DE OLIVEIRA OAB - MT0013970S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXCELLENCE TECNOLOGIA EM INFORMATICA EIRELI - ME (EXECUTADO)

EXCELLENCE TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

8010432-04.2012.8.11.0045. EXEQUENTE: MICHEL THIAGO CARDOSO - 

ME EXECUTADO: EXCELLENCE TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA - 

ME, EXCELLENCE TECNOLOGIA EM INFORMATICA EIRELI - ME Vistos. 

Defiro levantamento dos valores depositados nos autos em favor do 

exequente. Expeça-se o alvará para liberação dos valores. Após, 

intime-se o exequente para requerer o que de direito no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de ser declarada satisfeita a obrigação. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, data 

registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001353-42.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTE JOSEPH ONESCO COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RANNIER FELIPE CAMILO OAB - MG130709 (ADVOGADO(A))

Noeli Ivani Alberti OAB - MT4061 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WELLINGTON SOARES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1001353-42.2020.8.11.0045. EXEQUENTE: VICENTE JOSEPH ONESCO 

COSTA EXECUTADO: WELLINGTON SOARES DA SILVA Vistos. Intime-se 

o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar na secretaria 

do Juizado, o título executivo extrajudicial original necessário à instrução 

da presente execução (FONAJE Enunciado Cível 126). Cite-se a parte 

executada para que, no prazo de 3 (três) dias, efetue o pagamento do 

débito, sob pena de serem penhorados tantos bens quantos bastem para 

garantir a presente execução. Havendo citação e o cumprimento da 

obrigação, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, manifeste-se nos autos, sob pena de concordância tácita e 

consequente extinção do processo. Restando frustrada a citação, 

intime-se a parte promovente para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se 

sobre a citação frustrada, indicando novo endereço, sob pena de extinção 

(artigo 53, §4 º, da Lei nº 9.099/95. Havendo citação, mas não havendo 

pagamento ou penhora, renove-se a conclusão. Estando o juízo garantido, 

designe-se audiência de conciliação (art. 53, §1º da Lei nº 9.099/95). 

Intimem-se as partes. Fica registrado, desde logo, que a apresentação de 

Embargos à Execução somente será admitida após a garantia do juízo, sob 

pena de rejeição liminar, nos termos do artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e 

do Enunciado 117 do FONAJE. Não havendo citação por não ter sido o 

devedor localizado, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 5 

dias, manifeste-se nos autos requerendo o que entender de direito, sob 

pena de extinção (artigo 53, §4 º, da Lei nº 9.099/95). Cumpra-se. Lucas 

do Rio Verde-MT, data registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001303-16.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RIGO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONATAN GOMES DUARTE OAB - PR0071613A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERLI PEREIRA DA SILVA COMERCIO DE PECAS - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1001303-16.2020.8.11.0045. EXEQUENTE: RIGO COMERCIO DE 

EMBALAGENS LTDA - ME EXECUTADO: SERLI PEREIRA DA SILVA 

COMERCIO DE PECAS - ME Vistos. Intime-se o exequente para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, apresentar na secretaria do Juizado, o título executivo 

extrajudicial original necessário à instrução da presente execução 

(FONAJE Enunciado Cível 126). Cite-se a parte executada para que, no 

prazo de 3 (três) dias, efetue o pagamento do débito, sob pena de serem 

penhorados tantos bens quantos bastem para garantir a presente 

execução. Havendo citação e o cumprimento da obrigação, intime-se a 

parte exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se nos 

autos, sob pena de concordância tácita e consequente extinção do 

processo. Restando frustrada a citação, intime-se a parte promovente 

para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se sobre a citação frustrada, 

indicando novo endereço, sob pena de extinção (artigo 53, §4 º, da Lei nº 

9.099/95. Havendo citação, mas não havendo pagamento ou penhora, 

renove-se a conclusão. Estando o juízo garantido, designe-se audiência 

de conciliação (art. 53, §1º da Lei nº 9.099/95). Intimem-se as partes. Fica 

registrado, desde logo, que a apresentação de Embargos à Execução 

somente será admitida após a garantia do juízo, sob pena de rejeição 

liminar, nos termos do artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 

117 do FONAJE. Não havendo citação por não ter sido o devedor 

localizado, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 5 dias, 

manifeste-se nos autos requerendo o que entender de direito, sob pena 

de extinção (artigo 53, §4 º, da Lei nº 9.099/95). Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde-MT, data registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004873-78.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ISAIR GIORDANI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA LEHNEN OAB - MT0010752A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELA QUENTAL OAB - SP105107-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMO a parte credora, via de seu advogado, para que, no prazo de 15 

dias, manifeste nos autos e, caso necessário, diligencie junto aos 

cartórios extrajudiciais em busca de imóveis disponíveis para penhora, ou 

especifique outros bens móveis para penhora, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010137-25.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO SAMARTINO ALBINO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SAMARTINO ALBINO OAB - MT14903/B (ADVOGADO(A))

ANDRE PIVETTA FERRARIN OAB - MT10023/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILLANS MAYCON PEREIRA MARTINS (EXECUTADO)

 

INTIMO o EXEQUENTE, via de seu advogado, para manifestar no prazo 

legal acerca da certidão do Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003512-26.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

TIM CELULAR S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUCIANIA DO CARMO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

JHONATAN DA SILVA GUSMAO OAB - MT0020076A-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMO a parte credora, via de seu advogado, para que, no prazo de 15 

dias, manifeste nos autos e, caso necessário, diligencie junto aos 

cartórios extrajudiciais em busca de imóveis disponíveis para penhora, ou 

especifique outros bens móveis para penhora, sob pena de arquivamento

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003517-48.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NIPOFLEX SERVICOS ADMINISTRATIVOS E TERCEIRIZADOS EIRELI - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO BARBOSA DA SILVA (EXECUTADO)

 

INTIMO O EXEQUENTE, via de seu(s) advogado(s), para que, no prazo de 
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05 dias, MANIFESTE acerca da certidão do Oficial de Justiça, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004628-04.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DENISE ODA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA ROSA DE SOUZA OAB - MT22831/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZELIA APARECIDA CORREIA DA SILVA (EXECUTADO)

 

mero ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1004628-04.2017.8.11.0045. EXEQUENTE: DENISE ODA EXECUTADO: 

ZELIA APARECIDA CORREIA DA SILVA Vistos. Para que não haja penhora 

de valor inferior ao devido e isso implique em sucessivas constrições de 

valores remanescentes, já que o demonstrativo de cálculo dos autos está 

desatualizado, intime-se a parte credora para que, no prazo de 5 dias, 

apresente planilha de cálculo detalhada e legível, demonstrando o valor 

atualizado do débito, em que conste todos os parâmetros do cálculo (valor 

base, termo inicial, termo final, índices de juros e correção monetária), sob 

pena de arquivamento. Com a manifestação, renove-se a conclusão. 

Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 25 de outubro de 2019. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001498-98.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIAL SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Alexandre Borges Santos OAB - MT12558-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G HOELSCHER EIRELI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1001498-98.2020.8.11.0045. EXEQUENTE: COMERCIAL SAO LUIZ 

DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ME EXECUTADO: G HOELSCHER 

EIRELI Vistos. Intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresentar na secretaria do Juizado, o título executivo extrajudicial original 

necessário à instrução da presente execução (FONAJE Enunciado Cível 

126). Cite-se a parte executada para que, no prazo de 3 (três) dias, 

efetue o pagamento do débito, sob pena de serem penhorados tantos 

bens quantos bastem para garantir a presente execução. Havendo 

citação e o cumprimento da obrigação, intime-se a parte exequente para 

que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se nos autos, sob pena de 

concordância tácita e consequente extinção do processo. Restando 

frustrada a citação, intime-se a parte promovente para que, no prazo de 5 

dias, manifeste-se sobre a citação frustrada, indicando novo endereço, 

sob pena de extinção (artigo 53, §4 º, da Lei nº 9.099/95. Havendo 

citação, mas não havendo pagamento ou penhora, renove-se a 

conclusão. Estando o juízo garantido, designe-se audiência de conciliação 

(art. 53, §1º da Lei nº 9.099/95). Intimem-se as partes. Fica registrado, 

desde logo, que a apresentação de Embargos à Execução somente será 

admitida após a garantia do juízo, sob pena de rejeição liminar, nos termos 

do artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 117 do FONAJE. Não 

havendo citação por não ter sido o devedor localizado, intime-se a parte 

exequente para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se nos autos 

requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção (artigo 53, §4 

º, da Lei nº 9.099/95). Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, data registrada 

pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001568-18.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

WILIAN JOSUE DOS SANTOS DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1001568-18.2020.8.11.0045. REQUERENTE: WILIAN JOSUE DOS SANTOS 

DE CASTRO REQUERIDO: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS LUCAS 

DO RIO VERDE, 23 de março de 2020. Vistos. Trata-se de Ação de 

Indenização por Danos Morais proposta por WILIAN JOSUE DOS SANTOS 

CASTRO em face de ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDOS DE 

INVSTIMENTS EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS, 

aduzindo, em síntese, que ao tentar efetuar a compra no comércio local foi 

surpreendidaO com a inscrição no serviço de proteção ao crédito –SPC, 

no entanto desconhece a inscrição em seu nome. Dispõe o artigo 300 do 

Código de Processo Civil que a tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. A tutela de urgência pode 

ser concedida liminarmente ou após justificação prévia (§ 2º), bem como 

não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos 

da decisão (§ 3º). Ao discorrer sobre o tema Luiz Guilherme Marinoni, 

Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero asseveram que seu pressuposto 

“é a probabilidade do direito, isto é, de uma convicção judicial formada a 

partir de uma cognição sumária das alegações da parte” (Novo Curso de 

Processo Civil, v. II, p. 202). Esses autores também afirmam que “a 

probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória 

para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge 

da confrontação das alegações e das provas com os elementos 

disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau 

de confirmação e menor grau de refutação desses elementos” (obra 

citada, p. 203) Compulsando o material cognitivo produzido no processo, 

deflui-se que não subsistem evidências concretas que reúnam a 

capacidade de demonstrar, com um grau mínimo de segurança, a 

verossimilhança da alegação — dado a total ausência de comprovação de 

ocorrência de perda/extravio, de furto ou de roubo de documentos de 

identificação pessoais ou qualquer outro sinal evidente de fraude/delito, 

praticado por terceiro (exemplos de situações típicas que originam 

inscrições indevidas nos cadastros de inadimplentes) e da pré-existência 

de reclamação, efetivada pela parte autora, na esfera administrativa ou 

tentativa de resolução do problema através dos órgãos e serviços 

públicos de proteção e defesa do consumidor (p.ex.: PROCON e site: 

www.consumidor.gov.br, etc.). Ademais, não se verifica o periculum in 

mora, uma vez que a inscrição aconteceu no ano de 2016. Em relação ao 

pedido de inversão do ônus da prova, a jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça consagra o entendimento de que ela “fica a critério do 

juiz, conforme apreciação dos aspectos de verossimilhança da alegação 

do consumidor e de sua hipossuficiência, conceitos intrinsecamente 

ligados ao conjunto fático-probatório dos autos delineado nas instâncias 

ordinárias, cujo reexame é vedado em sede especial” (AgRg no AREsp 

440361/PE Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 

2013/0394334-3 – Ministro Marco Buzzi – Quarta Turma – j. 24.11.2015). 

Nesse aspecto, Flávio Tartuce assevera: “O conceito de hipossuficiência 

vai além do sentido literal das expressões pobre ousem recursos, 

aplicáveis nos casos de concessão dos benefícios da justiça gratuita, no 

campo processual. O conceito de hipossuficiência consumerista é mais 

amplo, devendo ser apreciado pelo aplicador do direito caso a caso, no 

sentido de reconhecer a disparidade técnica ou informacional, diante de 

uma situação de desconhecimento” (Manual de Direito do Consumidor). Por 

via de consequência, dada a não-configuração da plausibilidade do direito 

invocado (‘fumus boni iuris’) e tendo em vista que a concessão de tutela 

antecipada ‘inaldita altera pars’ é medida de exceção, INDEFIRO o pedido 

de tutela de urgência, bem como DEFIRO o pedido de inversão do ônus da 

prova, com fundamento no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor. A Secretaria do Juizado Especial deverá realizar o 

agendamento de audiência de conciliação de acordo com a pauta do 

Conciliador. Cite-se e intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, data 

registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001569-03.2020.8.11.0045
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Parte(s) Polo Ativo:

WILIAN JOSUE DOS SANTOS DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1001569-03.2020.8.11.0045. REQUERENTE: WILIAN JOSUE DOS SANTOS 

DE CASTRO REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. Trata-se de 

Ação de Indenização por Danos Morais proposta por WILIAN JOSUE DOS 

SANTOS CASTRO em face de TELEFÔNICA BRASIL S.A, aduzindo, em 

síntese, que ao tentar efetuar a compra no comércio local foi surpreendido 

com a inscrição no serviço de proteção ao crédito –SPC, no entanto 

desconhece a inscrição em seu nome. Dispõe o artigo 300 do Código de 

Processo Civil que a tutela de urgência será concedida quando houver 

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

o risco ao resultado útil do processo. A tutela de urgência pode ser 

concedida liminarmente ou após justificação prévia (§ 2º), bem como não 

será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão (§ 3º). Ao discorrer sobre o tema Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio 

Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero asseveram que seu pressuposto “é a 

probabilidade do direito, isto é, de uma convicção judicial formada a partir 

de uma cognição sumária das alegações da parte” (Novo Curso de 

Processo Civil, v. II, p. 202). Esses autores também afirmam que “a 

probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória 

para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge 

da confrontação das alegações e das provas com os elementos 

disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau 

de confirmação e menor grau de refutação desses elementos” (obra 

citada, p. 203) Compulsando o material cognitivo produzido no processo, 

deflui-se que não subsistem evidências concretas que reúnam a 

capacidade de demonstrar, com um grau mínimo de segurança, a 

verossimilhança da alegação — dado a total ausência de comprovação de 

ocorrência de perda/extravio, de furto ou de roubo de documentos de 

identificação pessoais ou qualquer outro sinal evidente de fraude/delito, 

praticado por terceiro (exemplos de situações típicas que originam 

inscrições indevidas nos cadastros de inadimplentes) e da pré-existência 

de reclamação, efetivada pela parte autora, na esfera administrativa ou 

tentativa de resolução do problema através dos órgãos e serviços 

públicos de proteção e defesa do consumidor (p.ex.: PROCON e site: 

www.consumidor.gov.br, etc.). Em relação ao pedido de inversão do 

ônus da prova, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consagra 

o entendimento de que ela “fica a critério do juiz, conforme apreciação dos 

aspectos de verossimilhança da alegação do consumidor e de sua 

hipossuficiência, conceitos intrinsecamente ligados ao conjunto 

fático-probatório dos autos delineado nas instâncias ordinárias, cujo 

reexame é vedado em sede especial” (AgRg no AREsp 440361/PE Agravo 

Regimental no Agravo em Recurso Especial 2013/0394334-3 – Ministro 

Marco Buzzi – Quarta Turma – j. 24.11.2015). Nesse aspecto, Flávio 

Tartuce assevera: “O conceito de hipossuficiência vai além do sentido 

literal das expressões pobre ousem recursos, aplicáveis nos casos de 

concessão dos benefícios da justiça gratuita, no campo processual. O 

conceito de hipossuficiência consumerista é mais amplo, devendo ser 

apreciado pelo aplicador do direito caso a caso, no sentido de reconhecer 

a disparidade técnica ou informacional, diante de uma situação de 

desconhecimento” (Manual de Direito do Consumidor). Por via de 

consequência, dada a não-configuração da plausibilidade do direito 

invocado (‘fumus boni iuris’) e tendo em vista que a concessão de tutela 

antecipada ‘inaldita altera pars’ é medida de exceção, INDEFIRO o pedido 

de tutela de urgência, bem como DEFIRO o pedido de inversão do ônus da 

prova, com fundamento no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor. A Secretaria do Juizado Especial deverá realizar o 

agendamento de audiência de conciliação de acordo com a pauta do 

Conciliador. Cite-se e intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, data 

registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010404-31.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ZAQUEU REZENDE BEZERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX BARBOZA ROCHA OAB - MT0019067A (ADVOGADO(A))

WILSON ISAC RIBEIRO OAB - MT5871-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO RODRIGUES DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

8010404-31.2015.8.11.0045. REQUERENTE: ZAQUEU REZENDE BEZERRA 

REQUERIDO: PAULO RODRIGUES DE SOUZA Vistos. É indispensável à 

intimação pessoal da executada para o cumprimento voluntário da 

sentença, por carta com aviso de recebimento, conforme dispõe o art. 

513, § 2º, II, do CPC. Ocorre que, no presente caso, foi expedido mandado 

de intimação pessoal para o cumprimento voluntário da sentença, tendo 

sido a diligência encaminhada para o mesmo endereço em que a parte ré 

foi intimada para a audiência de conciliação (Id. 644405), na fase de 

conhecimento. Como é sabido, as partes devem comunicar ao Juízo 

eventuais mudanças de endereços ocorridas no curso do processo, 

reputando-se eficazes as intimações enviadas ao local anteriormente 

indicado, na ausência da comunicação (art. 19, § 2º da Lei n. 9.099/95). 

Assim, não obstante a necessidade da nova intimação pessoal do 

executado, é certo que restou satisfeita a intimação prevista no art. 513, 

§2º, II do CPC, pelo que se observa em Id. 644411, porquanto o réu não 

comunicou ao Juízo a mudança do seu endereço. Por fim, satisfeita a 

intimação para o cumprimento voluntário da sentença, intime-se o 

exequente apresentar planilha de débito atualizada e requerer o que 

entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção. 

Providencie-se a regularização dos registros de distribuição do processo, 

para efeito de retificar a natureza da demanda, visto que se trata de ação 

que objetiva concretizar o cumprimento de sentença. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, data registrada pelo 

sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001565-63.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

IRACI MARIA MORAIS DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER RESINO JUNIOR OAB - MT0022198A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIMON & FREITAS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1001565-63.2020.8.11.0045. EXEQUENTE: IRACI MARIA MORAIS DE 

OLIVEIRA EXECUTADO: SIMON & FREITAS LTDA - ME Vistos. Trata-se de 

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL c/c 

Requerimento de Bloqueio Judicial proposta por IRACI MARIA MORAIS DE 

OLIVEIRA em face de SIMON & FREITAS LTDA ME, ambos qualificados. 

Postula o exequente pela citação do executado para o pagamento, bem 

como seja deferido, em sede de tutela antecipada, o bloqueio de ativos 

financeiros e a indisponibilidade de eventual veículo de propriedade do 

executado. É o breve relatório. Decido. Com efeito, embora tenha sido 

firmado entendimento pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça no sentido 

de que constitui direito da parte a penhora on line, sem esgotamento de 

outros meios de obtenção de garantia de seu crédito, a pretensão liminar 

do exequente é diversa. No caso, almeja o exequente, obter bloqueio de 

ativos financeiros e a indisponibilidade de eventual veículo de propriedade 

do executado antes mesmo de ser efetivada a citação válida da parte 

executada, o que se mostra defeso, porquanto sequer angularizada a 

relação processual em sua integralidade. Com efeito, mostra-se 

indispensável para o prosseguimento da execução, a realização do ato 

judicial de citação ou a apresentação de defesa pelo executado, 

consoante o disposto no artigo 239, § 1º, do Código de Processo Civil. 

Dessa forma, indefiro o pedido liminar. Intime-se o exequente para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, apresentar na secretaria do Juizado, o título 

executivo extrajudicial original necessário à instrução da presente 

execução (FONAJE Enunciado Cível 126). Cite-se a parte executada para 
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que, no prazo de 3 (três) dias, efetue o pagamento do débito, sob pena de 

serem penhorados tantos bens quantos bastem para garantir a presente 

execução. Havendo citação e o cumprimento da obrigação, intime-se a 

parte exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se nos 

autos, sob pena de concordância tácita e consequente extinção do 

processo. Restando frustrada a citação, intime-se a parte promovente 

para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se sobre a citação frustrada, 

indicando novo endereço, sob pena de extinção (artigo 53, §4 º, da Lei nº 

9.099/95. Havendo citação, mas não havendo pagamento ou penhora, 

renove-se a conclusão. Estando o juízo garantido, designe-se audiência 

de conciliação (art. 53, §1º da Lei nº 9.099/95). Intimem-se as partes. Fica 

registrado, desde logo, que a apresentação de Embargos à Execução 

somente será admitida após a garantia do juízo, sob pena de rejeição 

liminar, nos termos do artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 

117 do FONAJE. Não havendo citação por não ter sido o devedor 

localizado, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 5 dias, 

manifeste-se nos autos requerendo o que entender de direito, sob pena 

de extinção (artigo 53, §4 º, da Lei nº 9.099/95). Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde-MT, data registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002100-60.2018.8.11.0045

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:

JOSEFA VANESSA BARBOSA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1002100-60.2018.8.11.0045. EXECUTADO: BANCO BRADESCO CARTÕES 

S.A. EXEQUENTE: JOSEFA VANESSA BARBOSA DA SILVA Vistos. 

Trata-se de exceção de pré-executividade oposta pelo executado, 

alegando, em síntese, a impossibilidade de execução de pedido 

contraposto formulado por empresa de grande porte. O exequente 

manifestou-se contrariamente ao alegado. Os autos vieram conclusos. É o 

relato. DECIDO. A exceção de pré-executividade é cabível quando 

atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro 

de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja 

suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a 

decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. No 

caso em questão, é notório que a matéria discutida pela executada não se 

trata de ordem pública, bem como busca modificar o já decidido em 

processo de conhecimento e abarcado pela coisa julgada, o que é inviável 

em processo de execução. Nesse sentido endente a jurisprudência: 

AGRAVO DE PETIÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA EM 

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Não há falar em rediscussão da 

matéria quando a Exceção de Pré-executividade não foi conhecida. (TRT-1 

- AP: 00004531220125010037 RJ, Relator: Tania da Silva Garcia, Data de 

Julgamento: 01/10/2019, Quarta Turma, Data de Publicação: 10/10/2019) 

No mais, ressalto que a presente execução se baseia na condenação em 

litigância de má-fé, conforme Acórdão de Id. 23183025, e não em pedido 

contraposto. Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade 

oposta. Intime-se o exequente para dar prosseguimento no feito, bem 

como requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção da ação. Às providências. Lucas do Rio Verde/MT, data 

registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003704-22.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

KELLEN DE AZEVEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEYLLA DE SOUZA OAB - MT24666/O (ADVOGADO(A))

CRISTIANO ANTONIO LORENSETTI OAB - MT18999/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

PASCHOALOTTO SERVICOS FINANCEIROS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1003704-22.2019.8.11.0045. REQUERENTE: KELLEN DE AZEVEDO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO, BANCO BRADESCO SA, 

PASCHOALOTTO SERVICOS FINANCEIROS S/A Vistos. A parte 

Recorrente interpôs recurso inominado, com pedido de justiça gratuita. 

Todavia, em análise dos autos, não há evidências de que seja 

financeiramente hipossuficiente. Vale dizer que, para obtenção da 

gratuidade, deve a Recorrente declarar e comprovar nos autos que não 

tem condições de arcar com as despesas do processo sem ocasionar 

prejuízo a si ou à sua família. Portanto, não havendo elementos suficientes 

para a concessão do benefício da justiça gratuita, indefiro-o. Diante disso, 

nos termos do artigo 99, § 7º, do Código de Processo Civil, intime-se o 

Recorrente para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, comprove a 

hipossuficiência ou efetue o recolhimento do preparo, nos termos do § 1º, 

do artigo 42, da Lei nº 9.099/95, sob pena de deserção. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, data 

registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002772-34.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO AUGUSTO REIS LOUREIRO (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)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1002772-34.2019.8.11.0045. REQUERENTE: PAULO AUGUSTO REIS 

LOUREIRO REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS Vistos. A parte Recorrente interpôs recurso inominado, com 

pedido de justiça gratuita. Todavia, em análise dos autos, não há 

evidências de que seja financeiramente hipossuficiente. Vale dizer que, 

para obtenção da gratuidade, deve a Recorrente declarar e comprovar 

nos autos que não tem condições de arcar com as despesas do processo 

sem ocasionar prejuízo a si ou à sua família. Portanto, não havendo 

elementos suficientes para a concessão do benefício da justiça gratuita, 

indefiro-o. Diante disso, nos termos do artigo 99, § 7º, do Código de 

Processo Civil, intime-se o Recorrente para, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, comprove a hipossuficiência ou efetue o recolhimento do 

preparo, nos termos do § 1º, do artigo 42, da Lei nº 9.099/95, sob pena de 

deserção. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio 

Verde/MT, data registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003773-25.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO PETRONIO PAGANINI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALANDARC DA ROSA DANTAS OAB - MT0008140A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMAR DENIG (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1003773-25.2017.8.11.0045. EXEQUENTE: SERGIO PETRONIO PAGANINI 

EXECUTADO: ADEMAR DENIG Vistos. Dispensado relatório (art. 38 da Lei 

n. 9.099/95). FUNDAMENTO e DECIDO. Denoto que a parte requerida não 

foi encontrada até a presente data. O pedido de citação por hora certa 

deve ser indeferido. a uma, porque já foi deferido no id. 20716992. A 

duas, porque o oficial de justiça declarou que aquela localidade não possui 

atendimento pelos correios, o que impede a efetivação da citação por 

hora, certa nos termos do CPC. Por outro lado, o procedimento de citação 

por edital não é cabível nas ações que tramitam nos Juizados Especiais 

Cíveis, nos termos do artigo 18, § 2º, da Lei 9.099/95, que assim dispõe: 

“não se fará citação por edital”. Necessário, portanto, que a parte autora 

proponha ação endereçada a uma das varas cíveis, onde será possível a 

citação da parte requerida por edital. Corroborando o exposto, as 

seguintes decisões: “AÇÃO DECLARATÓRIA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO 

DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM RAZÃO DA NÃO 

LOCALIZAÇÃO DOS RÉUS E DA IMPOSSIBILIDADE DE CITAÇÃO 

EDITALÍCIA. INSURGÊNCIA RECURSAL. ALEGAÇÃO DE EXTINÇÃO 

INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS 

NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/1995. RÉUS NÃO LOCALIZADOS. 

AUTOR REGULAMENTE INTIMADO PARA INDICAR NOVO ENDEREÇO E 

QUEDA-SE INERTE, PEDINDO SOMENTE A CITAÇÃO DAS RÉS POR 

EDITAL. FORMULAÇÃO DE REQUERIMENTO CITATÓRIO INCABÍVEL NOS 

JUIZADOS. NOVO ENDEREÇO NÃO INFORMADO PELA RECORRENTE. 

INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE DILIGÊNCIAS NESSE SENTIDO. EXTINÇÃO DO 

FEITO NA FORMA DOS ARTS. 18, § 2º e 53, § 4º, AMBOS DA LEI nº 

9.099/95 E ENUNCIADO Nº 75 DO FONAJE. VIOLAÇÃO DO ACESSO À 

JUSTIÇA. INOCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE DE SE MOVER NOVA 

DEMANDA NO JUÍZO COMUM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” 

(TJPR, 1ª Turma Recursal, RI 0001651-32.2013.8.16.0021/0, Rel. Vitor 

Toffoli, J. 02.03.2015. “RECURSO INOMINADO. PROCESSO CIVIL JUIZADO 

ESPECIAL. FRUSTRADAS TODAS AS POSSIBILIDADES DE CITAÇÃO DA 

REQUERIDA. IMPOSSIBILIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL NOS JUIZADOS 

ESPECIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO 

COMUM. REGRA ESPECÍFICA DO ART. 51, INCISO II, DA LEI 9.099/99. 

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJPR, 1ª 

Turma Recursal, RI: 0021134-84.2012.8.16.0182/0, Rel. Leonardo Silva 

Machado, J. em 02/03/2015) “AÇÃO DE EXECUÇÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO 

DO DEVEDOR. CITAÇÃO POR EDITAL. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO. 

ENUNCIADO FONAJE. AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE SUA 

APLICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 

1. Trata-se de recurso contra sentença (fls. 58/59) que, diante da 

impossibilidade de citação do executado, mesmo após realização de 

pesquisas através dos Sistemas BacenJud e Infoseg, indeferiu o pedido 

de citação editalícia e extinguiu o feito. Alega o autor a possibilidade de 

citação por edital, com supedâneo no enunciado 37 do FONAJE. 2. Nos 

termos art. 2º da Lei 9.099/95, o processo, nos Juizados Especiais Cíveis, 

orientarse-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade, os quais não se coadunam com o 

instituto da citação por edital, que encontra, inclusive, vedação expressa 

no § 2º do art. 18 da referida lei. (Precedente: Acórdão n.112938, 

ACJ35298, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 1ª Turma Recursal 

dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 

26/03/1999, Publicado no DJU SEÇÃO 3: 05/05/1999, Pág.: 69; e Acórdão 

n.124819, 19990110425136ACJ, Relator: SILVÂNIO BARBOSA DOS 

SANTOS, 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, 

Data de Julgamento: 21/03/2000, Publicado no DJU SEÇÃO 3: 26/04/2000, 

Pág.: 8.) Por fim, a presente ação foi distribuída em 2017 e até o momento 

a parte requerida sequer foi citada. Ante o exposto, com fulcro nos artigos 

18, § 2º, c/c 51, II, da Lei 9.099/1995, EXTINGO O FEITO. Publique-se. 

Intime-se e Cumpra-se Lucas do Rio Verde/MT, data registrada nos 

sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002529-61.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ZOE COMUNICACOES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO SERGIO DA SILVA FERREIRA 33169896253 (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1002529-61.2017.8.11.0045. EXEQUENTE: ZOE COMUNICACOES LTDA - 

ME EXECUTADO: PAULO SERGIO DA SILVA FERREIRA 33169896253 

Vistos. Dispensado relatório (art. 38 da Lei n. 9.099/95). FUNDAMENTO e 

DECIDO. A demanda deve ser extinta sem análise do mérito, por falta de 

pressuposto ao desenvolvimento válido e regular do processo. A autora 

possui advogado constituído nos autos, que não efetuou o devido 

comparecimento nos autos para informar o endereço do executado ou 

requerer qualquer outra diligência. Portanto, restou configurado o 

abandono da causa. Nesse contexto, a ação deve ser extinta, sem a 

resolução do mérito da demanda, pois a autora, instada, não atendeu a 

determinação judicial, deixando de fornecer meios para a citação do 

requerido, criando, assim, óbice insuperável ao desenvolvimento válido e 

regular do processo. Posto isto, pelos fatos e fundamentos supraditos, 

JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 

485, inciso III do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em 

julgado, arquivando-se os autos e dando-se as baixas devidas. 

Dispensado o registro pelo Provimento 42/2008/CGJ. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, data registrada no 

sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002679-08.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

JOSELITO SILVA ALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUTE SOUZA OLIVEIRA OAB - MT18250-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1002679-08.2018.8.11.0045. EXECUTADO: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. EXEQUENTE: JOSELITO SILVA ALVES Vistos. 

Trata-se de cumprimento de sentença em que efetuadas diversas 

tentativas para localização de bens do executado, não houve êxito em 

nenhuma delas. Intimado o exequente para indicar bens, este quedou-se 

inerte. É o relatório. Fundamento e decido. Considerando o disposto no 

artigo 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95 e a inexistência de bens penhoráveis, o 

processo deverá ser extinto. Isto posto, extingo o processo, sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95. 

DETERMINO que a secretaria deste Juízo proceda à emissão da Certidão 

de Crédito em favor do exequente, a qual será emitida no momento que a 

parte comparecer na Secretaria para retirá-la, em conformidade com o 

Enunciado 75 do FONAJE, senão vejamos: ENUNCIADO 75 (Substitui o 

Enunciado 45) - A hipótese do § 4º, do 53, da Lei 9.099/1995, também se 

aplica às execuções de título judicial, entregando-se ao exequente, no 

caso, certidão do seu crédito, como título para futura execução, sem 

prejuízo da manutenção do nome do executado no Cartório Distribuidor 

(nova redação - XXI Encontro - Vitória/ES). Em relação à certidão de 

existência de dívida, cumpre ressaltar que, de posse dela o exequente 

poderá levar a protesto, nos termos do art. 517 do CPC e, deste modo, a 

dívida também será registrada nos órgãos de proteção ao crédito, 

conforme praxe. Ademais, segundo o art. 591, § 3º, da 

CNGC-Extrajudicial, os emolumentos serão devidos no momento de 

quitação do débito pelo interessado, não sendo exigido o pagamento 

prévio dos emolumentos e demais despesas pelo credor, conforme art. 2º, 

§ 1º, al. “a”, do Provimento n. 86/2019 do CNJ. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se. Sem custas e honorários. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde-MT, data registrada no sistema Melissa de Lima 

Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004270-05.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ISOLDE MARIA LAUXEN DOS SANTOS - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ELENIR MARIA GANZER COELHO FERNANDES OAB - MT0019107A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1004270-05.2018.8.11.0045. EXEQUENTE: ISOLDE MARIA LAUXEN DOS 

SANTOS - ME EXECUTADO: CLARO S.A. Vistos. Dispensado relatório (art. 

38 da Lei n. 9.099/95). FUNDAMENTO e DECIDO. Ante o cumprimento 

integral da obrigação (Id. 27479534), a extinção do cumprimento de 

sentença é medida que se impõe, consoante regra do art. 924, II, do 

Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 924. Extingue-se a execução 

quando: II – a obrigação for satisfeita.” Posto isto, JULGO EXTINTO o 

processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 924, inciso II do 

Código de Processo Civil. Dispensado o registro pelo Provimento 

42/2008/CGJ. Certifique-se o trânsito em julgado, arquivando-se os autos 

e dando-se as baixas devidas. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Lucas 

do Rio Verde/MT, data registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003533-70.2016.8.11.0045

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

FRANCISCO DIAS DE ALMEIDA OAB - 295.724.362-87 (REPRESENTANTE)

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR OAB - MT0013224A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO AMAZONAS (INTERESSADO)

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO AMAZONAS (INTERESSADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1003533-70.2016.8.11.0045. REPRESENTANTE: FRANCISCO DIAS DE 

ALMEIDA INTERESSADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO 

AMAZONAS, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO AMAZONAS 

Vistos. I. Relatório. Dispensado o relatório na forma do artigo 38 da Lei n. 

9.099/95. II. Fundamentação. O feito comporta julgamento antecipado nos 

termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, vez que 

desnecessária a produção de outras provas para o deslinde do feito. O 

autor alegou que teve seu nome protestado pelo Estado do Amazonas, em 

razão de débito tendo como origem uma infração de trânsito – multa , 

alegando, porém, desconhecer a origem da dívida, sob o argumento de 

que nunca esteve na Cidade de Manaus - AM ou no Estado do Amazonas, 

bem como nunca possuiu veículo com placa de Manaus em seu nome. O 

requerido, por sua vez, defendeu a regularidade do protesto, bem como a 

propriedade do veículo de titularidade do autor. Pois bem. Ao contrário do 

que alegou a parte autora, em consulta ao site do Detran do Estado do 

Amazonas, constatei que o débito se refere ao imposto de IPVA de uma 

motocicleta em nome de propriedade do autor. Além disso, trata-se de 

imposto não recolhido no período de 2013 a 2020. Não há multa para o 

referido veículo, pelo menos é o que consta no relatório do veículo no site 

do órgão de trânsito daquele Estado. Por outro lado, foi possível constar 

que o licenciamento do veículo em relação ao período de 2019 a 2020, 

encontra-se em atraso. Com efeito, trata-se de uma questão lógica nestes 

autos. O veículo é 2006. A dívida de IPVA é de 2013 a 2020. Durante sete 

anos, houve pagamento do imposto, e não surgiu nenhum problema em 

relação a isso. Aliás, se fosse clonagem ou fraude jamais teria havido 

pagamento dos débitos de anos anteriores sobre o veículo. Isso é de 

conhecimento notório da comunidade jurídica, pois sabe-se que o 

estelionatário pratica o crime em nome de terceiro com a intenção de não 

pagar. E, se o autor alegou que nunca esteve naquele Estado e que nunca 

possuiu automóvel em seu nome licenciado na cidade de Manaus, não há 

falar em clonagem de veículo ou fraude. Destaco ainda e chamo atenção 

para o fato de que o autor juntou sua carteira de motorista datada 

recentemente, expedida pelo Estado de Rondônia. No respectivo 

documento não há menção da naturalidade do autor (cidade ou Estado de 

nascimento). Porém, se o autor alega que nunca esteve naquele Estado ou 

que nunca possuiu veículo licenciado em seu nome deveria ter produzido 

mais provas juntamente com a petição inicial, a fim de corroborar suas 

alegações, ônus que lhe competia e do qual não se desincumbiu (art. 373, 

inc. I, do CPC). O autor poderia ter juntado documentos (comprovantes de 

residência) recentes e antigos), a fim de comprovar sua residência no 

período de 2006 a 2020, mas assim não o fez. Logo, a improcedência da 

pretensão do autor é medida que se impõe. III. Dispositivo. Ante o exposto, 

JULGO IMPROCEDENTE a pretensão formulada na reclamação cível 

proposta por FRANCISCO DIAS DE ALMEIDA em desfavor de ESTADO DO 

AMAZONAS, o que faço com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 

54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto os autos ao M.M. Juíza Togada 

para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Publicação no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 18 de março de 

2020. César Lima de Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a minuta de 

sentença elaborada pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde-MT, data registrada pelo sistema. Melissa de Lima 

Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000210-57.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NIPOFLEX SERVICOS ADMINISTRATIVOS E TERCEIRIZADOS EIRELI - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WAGNER GRIS - ME (EXECUTADO)

EDINALVA PEREIRA FILHOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

SENTENÇA Vistos etc. Em audiência conciliatória realizada no dia 

29/01/2019 (Id: 17855812) as partes resolveram por fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo carreado. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido 

acordo fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. 

Face o acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo entabulado, 

para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com arrimo no que 

dispõe o artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo Civil, 

DECLARO EXTINTO o processo com RESOLUÇÃO DE MÉRITO. À 

Secretaria para realização dos atos requeridos em id: 28130020. Sem 

custas ou despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Preclusa as 

vias recursais, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações 

devidas. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Antonio Orli Macedo Melo 

Juiz Leigo Vistos. Homologo a minuta de sentença elaborada pelo Juiz 

Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus 

efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, data 

registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004574-67.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARTINHA MOTA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANICE MARIA LONGHI GIOTTO OAB - MT8699-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM OAB - MG133406 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1004574-67.2019.8.11.0045. REQUERENTE: MARTINHA MOTA DA COSTA 
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REQUERIDO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA 

Vistos. I. Relatório. Relatório dispensado nos termos do artigo 38 da Lei n. 

9.099/95. II. Fundamentação. O feito comporta julgamento no estado em 

que se encontra, desnecessária a produção de provas testemunhais, a 

teor do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. A 

impugnação ao valor da causa e à competência do Juizado Especial para 

julgar a presente demanda devem ser afastadas, pois cumpre reconhecer 

que o benefício patrimonial desejado é dotado de valor inferior ao teto do 

Juizado Especial Cível. O argumento de que o valor da causa deveria 

corresponder ao valor integral do contrato não guarda proporcionalidade 

com a natureza da demanda e, ainda, viola flagrantemente os interesses 

do consumidor hipossuficiente. Não é razoável sujeitar o consumidor ao 

juízo comum quando o benefício patrimonial inerente à lide é perfeitamente 

compatível com a alçada do Juizado Especial, conhecida por sua 

simplicidade e sumariedade. O atual Código de Processo Civil adotou esse 

entendimento, ao dispor, no artigo 292, inciso II, que o valor da causa será, 

em tais casos, o valor da parte controvertida. Tal interpretação, mais 

consentânea com os vetores constitucionais mencionados, foi pacificada 

pela jurisprudência pátria, que assim já decidiu: “O valor da causa deve 

ser proporcional à cláusula contratual envolvida na controvérsia, e não de 

todo o contrato” (STJ, 3ª T., REsp 208.871-AgRg-EDcl, Min. Nancy 

Andrighi). Reputa-se, competente, pois, o Juizado Especial Cível ao 

conhecimento da causa. Em relação a preliminar de carência de ação, 

analisando o caso, é possível aferir que a referida impugnação 

confunde-se com o mérito da causa e será analisada em conjunto nesta 

sentença. Prosseguindo, não se reputa cabível na espécie a inversão do 

ônus da prova, pois esta não se dá de forma automática apenas pelo fato 

de se tratar de relação consumerista, mas sim a critério do Magistrado, 

que analisará a hipossuficiência do consumidor no caso concreto. No 

caso dos autos, não é exigível da requerida a produção de prova 

negativa, qual seja, aquele que comprove que não fizeram a afirmação de 

que a cota comercializada a Autora seria contemplada, fixando para tanto 

uma data específica, tendo em vista que os documentos apresentados 

nos autos são claros e inequívocos em demonstrar que se está a falar de 

contrato de aquisição de cota de consórcio, em que as contemplações 

seriam realizadas através de sorteios e lances. Inexiste em tais 

disposições prazo máximo para contemplação, ao contrário da narrativa 

da reclamante. Aliás, é possível aferir que no contrato de adesão 

assinado pela reclamante a existência de letras garrafais de que não 

havia garantia de data específica para a contemplação do consorciado. De 

acordo com o pedido inicial, a empresa requerida teria agido de má-fé ao 

ofertar consórcio a reclamante com a promessa de que ela seria 

contemplada, especificando uma data certa para o evento, o que 

obviamente não ocorreu, até porque tal assertiva, no entanto, não restou 

demonstrada nos autos. Além disso, o contrato lhe foi exibido previamente 

aos menos no dia em que foi assinado, de sorte que a autora teve a 

possibilidade de lê-lo em seus pormenores e notar que não havia cláusula 

que previsse a contemplação no suposto prazo estipulado para a 

contemplação no sorteio e que seria beneficiada com a retirada de um 

veículo específico (caminhão), o que, por óbvio, não é disposição inerente 

a tal sorte de negócio jurídico. Querer ser contemplada e ainda saber o 

veículo que vai retirar no momento da contemplação, com todas as 

características como foi narrado pela autora, é uma falácia e não existe no 

cenário desse tipo de negócio, pois o consorciado contrata o valor da cota 

e ao ser contemplado pode escolher o bem com o valor da cota contratada 

e não um bem específico. O valor do bem era de quase R$ 200.000,00 

(duzentos mil reais), e com a entrada de pouco mais de R$ 6.000,00 (seis 

mil reais) seria um bom negócio ser com o veículo já no primeiro sorteio, o 

que pode acontecer; mas não nas condições narradas pela autora. Com 

efeito, a reclamante pessoa, pessoa maior e capaz, entendeu por bem 

fechar o negócio e assinar o contrato que trazia em seu bojo as 

disposições contratuais inerentes ao consórcio, o qual não previa prazo 

mínimo ou máximo de contemplação da cota. Ademais, conforme 

entendimento amplamente consolidado na jurisprudência, a restituição 

imediata dos valores despendidos é indevida. O consorciado deve 

aguardar contemplação por sorteio, ainda que excluído do grupo, pois este 

é o atual método para reembolso dos valores pagos por consorciado que 

rescinde contrato de consórcio. Afinal, a saída de um membro do grupo de 

consórcio não pode permitir a restituição imediata de valores, sob pena de 

comprometer o grupo. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento 

no sentido de que cabe ao consorciado aguardar o encerramento do 

grupo de consórcio para o recebimento da devolução do quantum 

despedido com as devidas atualizações. Esse posicionamento se dá pela 

prevalência do interesse coletivo do grupo sobre o individual: EMENTA – 

RECLAMAÇÃO. PROCESSAMENTO. RESOLUÇÃO 12/2009-STJ. 

DISTRIBUIÇÃO ANTERIOR À RESOLUÇÃO 3/2016-STJ. CONSÓRCIO. 

DESISTÊNCIA OU EXCLUSÃO. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS. 

ENCERRAMENTO DO GRUPO. RECURSO REPETITIVO. CONTRATOS 

CELEBRADOS APÓS 6.2.2009, NA VIGÊNCIA DA LEI 11.795/2008. GRUPO 

DE CONSÓRCIO INICIADO NA VIGÊNCIA DA LEGISLAÇÃO ANTERIOR. 1. A 

reclamação distribuída e pendente de apreciação antes da publicação da 

Resolução – STJ 3/2016, que delegou competência aos Tribunais de 

Justiça para processar e julgar as reclamações destinadas a dirimir 

divergência entre acórdão proferido por Turma Recursal estadual ou do 

Distrito Federal e a jurisprudência do STJ, deve ser processada e julgada 

por este Tribunal, na forma disciplinada pela Resolução-STJ 12/2009. 2. 

Os fundamentos que basearam a orientação consolidada pela Segunda 

Seção no julgamento do RESP. 1.119.300/RS, submetido ao rito dos 

recursos repetitivos (CPC/1973, art. 543-C), no sentido de que “é devida a 

restituição de valores vertidos por consorciado ao grupo de consórcio, 

mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto 

contratualmente para o encerramento do plano”, aplicam-se aos contratos 

celebrados na vigência da Lei 11.795/2008. 3. Hipótese, ademais, em que 

o interessado aderiu, em dezembro de 2009, a grupo de consórcio iniciado 

antes da entrada em vigor da Lei 11.795/2008. 4. Reclamação procedente. 

(RECLAMAÇÃO N. 16.390 – BA (2014/0026213-9), Segunda Seção, 

Brasília (DF), 28 de junho de 2017 (Data do Julgamento), Rel. MINISTRA 

MARIA ISABEL GALLOTTI). Sem destaque no original. RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. JULGAMENTO NOS MOLDES DO ART. 543-C DO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO 

DAS PARCELAS PAGAS PELO CONSORCIADO. PRAZO. TRINTA DIAS 

APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. 1. Para efeitos do art. 543-C do 

Código de Processo Civil: é devida a restituição de valores vertidos por 

consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim 

em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o 

encerramento do plano. 2. Recurso especial conhecido e parcialmente 

provido. (REsp 1.119.300/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. em 

14.04.2010, DJe 27.08.2010). Sem destaque no original. A par disto, 

cumpre salientar que a adesão ao grupo ocorreu em julho de 2018, ou 

seja, quando vigente a Lei 11.795/2008, em especial o art. 22, caput e § 

2º, que dispõe que: 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. (...) § 2º Somente ocorrerá à contemplação o 

consorciado ativo, de que trata o art. 21, e os excluídos, para efeito de 

restituição dos valores pagos, na forma do art. 30. Por sua vez, o artigo 

30 disciplina que o consorciado excluído não contemplado terá direito à 

restituição da importância paga ao fundo comum do grupo. O Código de 

Defesa do Consumidor, no § 2º do art. 53, prevê a possibilidade de alguns 

descontos, como a taxa de administração e a tarifa de seguro, do valor a 

ser restituído ao consumidor que desistir do consórcio: “Nos contratos do 

sistema de consórcio de produtos duráveis, a compensação ou a 

restituição das parcelas quitadas, na forma deste artigo, terá descontada, 

além da vantagem econômica auferida com a fruição, os prejuízos que o 

desistente ou inadimplente causar ao grupo”. Além disso, no que se refere 

à suposta dedução da multa compensatória, destaco que sua incidência é 

indevida, uma vez que a aplicação da multa depende de prova de que a 

desistência importou em prejuízo ao grupo de consórcio, prova esta que 

não veio aos autos. Como se sabe, as cotas dos consorciados 

desistentes ou excluídos podem ser repassadas a outros interessados 

até mesmo com vantagem financeira. Assim, não sendo comprovado o 

prejuízo, não incide a cláusula penal, ainda que expressamente prevista 

no contrato. Por fim, há de se reconhecer a legalidade da cobrança da 

taxa de administração, fundo de reserva, multas e juros e seguros, 

restituindo-se o remanescente na modalidade simples. Dessa forma, a 

devolução da quantia devida pela requerida a autora deverá obedecer às 

seguintes diretrizes: em até trinta dias contados da data do sorteio da 

contratante ou da data do encerramento do grupo do qual a reclamante 

era participante, o que ocorrer primeiro. Quanto ao pedido de danos 

morais não se vislumbra na espécie motivos a ensejar a compensação a 

esse título, até porque foi a autora quem deu causa à sua desistência do 

grupo de consorciados, pelo que fica indeferido o pedido nesse ponto. III. 

Dispositivo. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos formulados na reclamação cível proposta por MARTINHA MOTA 
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DA COSTA DA SILVA em desfavor de MULTIMARCAS ADMINISTRADORA 

DE CONSÓRCIOS LTDA., para condenar a requerida à devolução dos 

valores pagos pela autora no contrato de consórcio rescindido por 

desistência, cuja a devolução deverá obedecer às seguintes diretrizes: 

em até trinta dias contados da data do sorteio do contratante ou da data 

do encerramento do grupo do qual o reclamante era participante, o que 

ocorrer primeiro, reconhecendo, por outro lado a legalidade da cobrança 

da taxa de administração, fundo de reserva, multas, juros e seguros, 

restituindo-se o remanescente na modalidade simples. Consequentemente, 

julgo o mérito na forma do artigo 487, inciso I, e 490 do Código de 

Processo Civil. Sobre o valor devido incide correção monetária pelo 

INPC/IBGE a partir do efetivo pagamento (Súmula 43 do STJ), acrescido de 

juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação (art. 405, CC/02). Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Submeto os autos ao M.M. Juíza Togada para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação 

no PJE. Lucas do Rio Verde – (MT), 19 de março de 2020. César Lima de 

Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a minuta de sentença elaborada pelo 

Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta 

seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, data 

registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006366-56.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA HEMIELEVSKI DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO FONSECA VILLELA OAB - MT0009973A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1006366-56.2019.8.11.0045. REQUERENTE: CRISTINA HEMIELEVSKI DE 

SOUZA REQUERIDO: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. Vistos. 

I.Relatório. Relatório dispensado na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. 

II. Fundamentação. Cumpre ressaltar, inicialmente, que o feito comporta 

julgamento antecipado, consoante disposição dos artigos 355, inc. II e 344 

do Código de Processo Civil, uma vez que a parte ré, citada, deixou de 

comparecer à audiência de conciliação, incidindo, dessa forma, os efeitos 

da revelia na forma do artigo 20 da Lei n. 9.099/95. Além disso, não houve 

requerimento por parte do réu quanto à produção de provas (art. 349 do 

CPC). Ressalte-se que embora a Lei n. 9.099/95 determina que a citação e 

intimação seja pessoal, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que a 

citação direcionada ao endereço da parte e recebida por pessoa 

devidamente identificada é válida para os todos os efeitos. Nesse sentido 

também é a orientação do Enunciado n. 5 do FONAJE: “A correspondência 

ou contra-fé recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de 

citação, desde que identificado o seu recebedor”. No caso dos autos, o 

Aviso de Recebimento foi recebido e identificado pelo seu recebedor (Id. 

28708152). Além disso, a jurisprudência é uníssona em admitir a aplicação 

da Teoria da Aparência para validar a citação de pessoa jurídica realizada 

na pessoa de preposto que não opõe ressalvas. Neste sentido, julgados 

do C. Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 

ESPECIAL. CITAÇÃO POSTAL. PESSOA JURÍDICA. TEORIA DA 

APARÊNCIA. APLICAÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Segundo a Teoria da 

Aparência, é válida a citação realizada perante pessoa que se identifica 

como funcionário da empresa, sem ressalvas, não sendo necessário que 

receba a citação o seu representante legal. 2. Em caso similar aos dos 

autos, em que a citação fora recebida por funcionário de empresa 

terceirizada que prestava serviços ao réu, decidiu-se pela validade do ato 

processual, salientando que, ‘ao se considerar a estrutura e organização 

de uma pessoa jurídica, é de se concluir que todos os atos ali praticados 

devam chegar ao conhecimento de seus diretores ou gerentes, não 

apenas por via de seus gerentes ou administradores, mas também por 

intermédio de seus empregados, o que se observa na presente hipótese’ 

(AG 692.345, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 06.10.05). 3. Ademais, na 

espécie, observa-se que sequer consta prova dos autos, mas apenas 

mera alegação do Banco recorrido, de que a pessoa que recebeu a 

citação não faz parte dos seus quadros. 4. Agravo improvido (AgRg no 

REsp 869.500 – SP Rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa – 4ª Turma j. em 

13.02.2007). “AGRAVO REGIMENTAL – AÇÃO MONITÓRIA – PESSOA 

JURÍDICA – CITAÇÃO – TEORIA DA APARÊNCIA – POSSIBILIDADE – 

PRECEDENTES RECURSO IMPROVIDO. 1. Este Superior Tribunal de Justiça 

admite que a citação da pessoa jurídica ser realizes validamente na 

pessoa daquele que, mesmo sem ter poderes de representação, se 

apresente como tal, mormente se não há a imediata oposição. 

Precedentes” (AgRg no Ag 989921 SP Rel. Min. Massami Uyeda 3ª Turma, 

- j. em 21.08.2008). Sem destaque no original. Desse modo, tendo em vista 

que a parte reclamada devidamente citada não compareceu à sessão de 

conciliação, decreto-lhe a revelia (art. 20 da Lei 9.099/95 c/c art. 344 do 

CPC). No mérito, a pretensão é procedente em parte. No caso, a relação 

jurídica existente é típica de consumo, na qual a companhia aérea figura 

como fornecedora, na modalidade de prestadora de serviço, enquanto a 

parte autora figura como consumidora, tal qual dispõe os artigos 2º e 3º, § 

2º do Código de Defesa do Consumidor. Destaque-se ainda ser objetiva a 

responsabilidade civil das empresas aéreas, pois se enquadram no 

conceito de fornecedoras e podem ser responsabilizadas por eventuais 

defeitos na prestação do serviço de transporte aéreo (art. 14 do CDC). O 

contrato de transporte aéreo caracteriza-se pela fixação de obrigação de 

uma das partes (empresa aérea) de transportar passageiro para 

determinado local, previamente ajustado, mediante pagamento. O serviço 

prestado pela requerida foi defeituoso, pois ao prestar o serviço deixou de 

realizar manutenção periódica em sua aeronave, deixado de realizar o voo 

com segurança espera e tendo de retornar ao destino de origem para tão 

somente decolar noutra aeronave com segurança aos passageiros e 

tripulantes. Porém, esse fato ocasionou perda de tempo e atraso mais do 

que tolerável, ou seja, superior a quatro horas, cujo contratempo 

ultrapassam o mero dissabor do cotidiano. Por outro lado, houve aceitação 

tácita como o pedido da autora, a reclamada não se desincumbir do ônus 

que lhe competia, pois deveria comprovar os fatos impeditivos, 

modificativos ou extintivos do direito do reclamante, na forma do artigo 

373, inc. II, do CPC. O artigo 734 do Código Civil dispõe que: “o 

transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas 

e suas bagagens, salvo motivo de força maior sendo nula qualquer 

cláusula excludente de responsabilidade”. Em razão da falha na prestação 

do serviço da reclamada, trouxe aflição e sofrimento psíquico à 

reclamante, tudo causado por culpa exclusiva da requerida em razão de 

sua omissão pela ausência de manutenção na aeronave. De outro lado, 

restou comprovada a ilegalidade da conduta da reclamada e, portanto, tem 

a obrigação de indenizar os danos morais experimentados pela 

consumidora. A jurisprudência vem se posicionando no sentido de que o 

dano moral decorrente de atraso de voo opera-se in re ipsa porquanto a 

responsabilidade da companhia aérea é objetiva e, portanto, “O dano moral 

decorrente de atraso de voo opera-se in re ipsa. O desconforto, a aflição 

e os transtornos suportados pelo passageiro não precisam ser provados, 

na medida em que derivam do próprio fato” (AgRg no Ag 1.306.693/RJ, 

Rel. Min. RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe 6.09.2011). Assim, 

demonstrada a presença dos elementos da responsabilidade civil, 

notadamente a conduta ilegal da reclamada e de seus prepostos, os 

danos suportados pelo autor; bem como o nexo causal, a procedência do 

pedido é medida de rigor. No tocante ao dano moral, entendo que esta 

deve ser fixada em montante suficiente para compensar o autor, punir o 

agente e persuadir a reclamada a adotar providências para que situações 

semelhantes não se repitam, sem, contudo, acarretar o enriquecimento do 

lesado, deve, ainda, levar em conta o grau de reprovabilidade da conduta, 

a extensão dos danos e a capacidade econômica das partes. Além disso, 

relativamente ao quantum, em se tratando de danos morais, inexiste 

critério objetivo para sua valoração (inteligência da Súmula 281 do STJ – 

“A indenização por dano moral não está sujeita à tarifação prevista na Lei 

de Imprensa”), até porque deve ser fixado de acordo com as 

peculiaridades da hipótese concreta, levando em conta a extensão do 

dano (art. 944 do Código Civil) e tomando por base critérios de 

razoabilidade e proporcionalidade, para que o valor não seja fonte de 

enriquecimento indevido ao lesado (art. 884 do Código Civil/2002) e, de 

outro lado, para que não seja ínfimo ao ponto de não imprimir caráter 

punitivo ao ofensor. Assim, entendo que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil 

reais) atende bem aos parâmetros acima, sobre o qual incide correção 

monetária e juros de mora, ressaltando, por outro lado, que a fixação da 

indenização em patamar inferior ao pretendido pela parte não importa em 

sucumbência recíproca. A indenização fixada neste patamar revela-se 

adequada, não só para mitigar a expectativa frustrada da autora, como 

para servir de desestímulo para que nova conduta não se repita. III. 
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Dispositivo. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na 

reclamação cível proposta por CRISTINA HEMIELEVSKI DE SOUZA em 

desfavor de GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES, e condeno a requerida 

ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de compensação 

por danos morais, sobre o qual incide correção monetária pelo INPC a 

partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), acrescidos de juros de mora 

de 1% ao mês, a partir da citação. Consequentemente, resolvo o mérito na 

forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Após o trânsito 

em julgado e não efetuado o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

(art. 523 do CPC), incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o crédito 

atualizado até o efetivo pagamento. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). Nos termos do artigo 40 da 

Lei n. 9.099/95, submeto a presente decisão à apreciação para posterior 

homologação da M.M. Juíza Togada. Publicação no PJE. Lucas do Rio 

Verde - MT, 19 de março de 2020. César Lima de Paula Juiz leigo Vistos. 

Homologo a minuta de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. 

Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, data registrada pelo 

sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005827-90.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE EDUARDO SIMILI (REQUERENTE)

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))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1005827-90.2019.8.11.0045. REQUERENTE: JOSE EDUARDO SIMILI 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos. I. Relatório. Dispensado o relatório na forma do artigo 38 da Lei 

n. 9.099/95. II. Fundamentação. O feito comporta julgamento antecipado 

nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, uma vez 

que desnecessária a produção de outras provas para o deslinde do feito. 

Pretende o reclamante a declaração de nulidade da cobrança de consumo 

de energia elétrica no valor de R$ 139,07 (centro e trinta e nove reais e 

sete centavos), referente a UC 6/1345964-9, referente ao mês de 

setembro/2019, com vencimento para o dia 03.10.2019, sob o argumento 

de que a fatura estava no valor de R$ 623,37 (seiscentos e vinte e três e 

trinta e sete centavos), mas quando ao tentar fazer o pagamento da fatura 

o pagamento não foi concretizado porque a requerida havia alterado o 

valor para R$ 762,44 (setecentos e sessenta e dois e quarenta e quatro 

centavos). Requer, assim, a restituição de R$ 139,07 (cento e trinta e 

nove reais e sete centavos), referente a diferença da quantia paga. A 

requerida, por sua vez, defendeu que a cobrança reflete o consumo da 

unidade consumidora instalada na residência do reclamante, já que 

realizou a substituição do relógio medidor e que houve necessidade de 

emissão de nova fatura cuja leitura anterior havia sido feita pela média de 

consumo, e que após a substituição foi realizada nova leitura do consumo. 

Analisando as alegações das partes e os documentos dos autos, observo 

que não há irregularidade nos valores apurados pela concessionária, visto 

que de acordo com o relatório de consumo mensal do autor para o 

período, a cobrança tem sido realizada pelo consumo de Kwh consumidos 

pelo reclamante, havendo oscilação para maior ou menor, que pode ser 

aferida de acordo com o consumo da residência. Ainda, se houvesse 

irregularidade ou anomalia no relógio medidor da residência do autor, o 

aumento se daria de forma elevada e continuada. Por outro lado, a leitura 

de consumo foi realizada pela concessionária no período questionado pelo 

reclamante e, demonstra que há simetria entre o consumo anterior ao 

período questionado com o período questionado nos autos, não havendo 

elementos a ensejar convicção no sentido de que houve cobranças 

injustificadas e a maior. Além disso, a diferença foi em razão da 

substituição do medidor na residência do reclamante, cuja cobrança é lícita 

e não enseja restituição de valores. Outra justificativa com relação ao 

aumento nos valores cobrados nas contas da autora para o período 

questionado se refere ao que não se pode desprezar, que as tarifas do 

consumo de energia elétrica no ano das referidas contas, no Brasil, 

tiveram aumento expressivo e autorizado pela ANEEL, com reajuste 

próximo a 40%. Aliás, no referido período houve ajuste nas tarifas de 

energia elétrica em que a ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica 

elevou o consumo do serviço a bandeira vermelha (patamar 1), fixando o 

custo de R$ 4,169 para cada 100 quilowatts-hora do produto consumido. 

Portanto, a conta de luz ficou mais cara. As bandeiras tarifárias de cores 

verde, amarela e vermelha, nos patamares 1 e 2, indicam que a energia 

custará mais cara, em razão das condições de geração do serviço. 

Assim, o sistema de bandeiras instituído, em que se define o valor tarifário, 

com base no custo para a geração de energia elétrica do país e aplicada 

para todos os clientes do território nacional, inclusive, com a chamada 

bandeira vermelha, utilizada para alto custo justamente no período 

questionado nos autos. Ora, é compreensível a indignação do autor que, 

juntamente com milhões de usuários do serviço foram atingidos pelos 

aumentos tarifários em serviços indicados como essenciais. Todavia, não 

cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito dos demais poderes, que 

efetivam os contratos de concessão de serviços públicos. O que se 

consta é que a reclamada, concessionária de serviço público, não detém a 

prerrogativa de rever suas próprias tarifas, cabendo ao poder concedente 

estabelecer tanto os critérios de reajuste como, periodicamente, proceder 

a revisão com vistas a manter o equilíbrio econômico-financeiro, sem 

descuidar dos princípios que norteiam a Administração Pública, como o 

princípio da legalidade e da supremacia do interesse público sobre o 

particular. Nesse sentido é o entendimento dos Tribunais Brasileiros a 

respeito do assunto, conforme a seguinte jurisprudência: DIREITO 

CONSTITUCIONAL – DIREITO ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO ORDINÁRIA 

– CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO – FORNECIMENTO DE TARIFA A 

ENTRE 2002 E 2009 – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES 

SUPOSTAMENTE PAGOS A MAIOR – IMPOSSIBILIDADE – CRITÉRIOS DE 

APURAÇÃO ESTABELECIDOS POR LEI E NO CONTRATO, E COM 

FISCALIZAÇÃO DA ANEEL – IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, COM 

EFEITOS RETROATIVOS, SOB PENA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS 

CONSTITUCIONAIS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DO ATO JURÍDICO 

PERFEITO – RECURSO DESPROVIDO. – Ainda que tenha sido reconhecida 

como adequada a fórmula de reajuste da tarifa de energia elétrica 

anteriormente prevista no contrato de concessão, os reajustes anteriores 

ao novo mecanismo tarifário não podem ser considerados ilegais, porque 

aprovados pela ANEEL e estabelecidos em conformidade com o contrato, 

a legislação de regência e as normas regulatórias vigentes à época. (TJ – 

MG – AC: 10145130089850001 MG, Relator: Moreira Diniz, Data de 

Julgamento: 05.03.2013, 4ª Câmara Cível). Posto isto, de se concluir que a 

reclamada realizou as medições de acordo com as normas da ANEEL. Não 

havendo que se falar em cobranças a maior ou em revisão de contas de 

consumo ou enriquecimento indevido da concessionária. Deste modo, não 

houve falha no serviço pela requerida, já que regular a apuração do 

faturamento das contas de consumo do autor. Por outro lado, embora a 

demanda envolva relação de consumo, entendo que as alegações iniciais 

do reclamante não são dotadas de verossimilhanças, pela ausência de 

prova mínima a corroborar a sua versão, sendo descabida a incidência da 

regra da inversão do ônus da prova. Sendo assim, impõe-se a 

improcedência da pretensão do reclamante. Por fim, acredito que mais seja 

desnecessário, pois observando-se o art. 489, § 1º, inciso IV, do Código 

de Processo Civil, entendo que todos os argumentos deduzidos no 

processo foram enfrentados, suficientes o necessário para afirmar a 

conclusão adotada por este julgador na fundamentação deste julgado. III. 

Dispositivo. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão 

formulada na reclamação cível proposta por JOSÉ EDUARDO SIMILI em 

desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

ELÉTRICA S/A., e julgo extinto o processo com resolução do mérito na 

forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Submeto os autos ao M.M. Juíza Togada para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação 

no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 19 de março de 2020. César Lima de 

Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a minuta de sentença elaborada pelo 

Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta 

seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, data 

registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000137-46.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:
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LUCAS RESENDE VIEGAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLPHO PANDOLFI DAMICO OAB - ES16789 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA (REU)

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REU)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1000137-46.2020.8.11.0045. AUTOR: LUCAS RESENDE VIEGAS REU: GOL 

LINHAS AEREAS S.A., PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA 

Vistos. I. Relatório. Dispensado o relatório na forma do artigo 38 da Lei n. 

9.099/95. II. Fundamentação. As Circunstâncias da causa evidenciam a 

desnecessidade de produção de outras provas, comportando 

perfeitamente o julgamento antecipado da lide, em homenagem aos 

princípios da celeridade e economia processual, conforme exegese do 

artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Rejeito a alegação de 

ilegitimidade passiva deduzida em sede de contestação. Trata-se, pois, de 

relação de consumo e de um contrato único de transporte, de 

Uberlândia-MG para Cuiabá-MT, com escala em Brasília, firmado entre o 

autor com a requerida GOL, em que o trecho seria operado pela 

companhia aérea Passaredo, parceira da GOL. Esse acordo de 

cooperação (“codeshare” ou código compartilhado) permite que várias 

companhias aéreas compartilhem o mesmo voo, oferecendo mais 

comodidade e mais destinos aos passageiros do que uma única 

companhia isolada poderia oferecer. Em consequência, passam a integrar 

a cadeia de consumo e a responder, todas, solidariamente perante o 

passageiro. Nesse sentido: “APELAÇÕES CÍVEIS. INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS E MATERIAIS. EXTRAVIO E PERDA DE OBRAS 

ARTÍSTICAS EM VOO INTERNACIONAL. MAJORAÇÃO DO QUANTUM. 

NECESSIDADE. MÁCULA IRRETOQUÍVEL À CARREIRA E IMAGEM DA 

AUTORA. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. NECESSIDADE DE 

CORREÇÃO. INAPLICABILIDADE DA CONVENÇÃO DE MONTREAL EM 

DETRIMENTO DO CDC. PARCERIA (CODE SHARE) ENTRE EMPRESAS 

AÉREAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. MANIFESTA FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICES E 

DATAS DE INCIDÊNCIA. FIXAÇÃO DE OFÍCIO. QUESTÕES DE ORDEM 

PÚBLICA. I. (...) II. (...). III. (...) IV. As empresas aéreas contratadas pelo 

sistema code share respondem solidariamente por danos causados aos 

passageiros (art. 25, do CDC), sendo que qualquer delas tem legitimidade 

para ocupar o polo passivo da demanda indenizatória. (...)” (AREsp 

388975/MA, Rel. Marco Buzzi, j. 23/09/2013). Sem destaque no original. 

Superada a preliminar, a pretensão é procedente. Restou incontroverso, 

que o autor adquiriu serviços das requeridas para obtenção de transporte 

aéreo com saída de Uberlândia-MG com destino à Cuiabá-MT, com escala 

em Brasília. Porém, o voo foi cancelado do dia do embarque (05.12.2019), 

sob o argumento de falhas técnicas na aeronave que faria o percurso, 

sem qualquer providência de realocação do passageiro noutro voo mais 

próximo, a fim de evitar transtornos maiores ao autor. Portanto, tendo em 

vista que as requeridas não comprovaram que ofereceram ao autor outras 

opções de embarque para que chegasse a seu destino no prazo 

anteriormente pretendido ou, ao menos, que minimizasse os efeitos de seu 

inadimplemento contratual, fica evidenciada a falha em sua prestação de 

serviços. Pelo contrário, o autor teve de valer-se da ajuda de seu 

empregador para conseguir a chegar em tempo no dia seguinte em tempo 

de trabalhar. As requeridas minimizariam os efeitos, se tivessem 

realocado o autor noutro voo ainda que fosse de outra companhia aérea, 

a fim de que o passageiro chegasse ao seu destino a tempo, para que o 

reclamante não tivesse de comprar outra passagem com outra companhia 

aérea e pagar táxi de Uberlândia a Goiânia, fato que restou incontroverso 

nos autos. É nítida a falha na prestação do serviço das requeridas cuja 

falha fica evidenciada não apenas e tão somente pelo cancelamento do 

voo, mas sim e, principalmente, pelo descaso da requerida para com o 

passageiro que havia se programado a tempo para realizar sua viagem 

com tranquilidade, que mesmo tendo contratado com antecedência os 

serviços de transporte da reclamada, se viu desamparado e sem apoio, 

valendo-se da compra de outra passagem para chegar ao seu destino. No 

presente caso, todavia, restou comprovado nos autos que a falha do 

serviço gerou efeitos e provados danos morais, pois ultrapassaram os 

meros dissabores do cotidiano. Ademais, as requeridas não comprovaram 

que agiram para minorar o dano sofrido pelo reclamante e, nem mesmo a 

impossibilidade de fazê-lo (por exemplo, demonstrando a ausência de 

outros voos em outras companhias para fazer o trecho 

cancelado/atrasado em tempo menor). Caracterizado o defeito na 

prestação de serviço, ante o cancelamento do voo e das condições nas 

quais o autor sem qualquer auxílio das requeridas, há de se reconhecer a 

responsabilidade objetiva das empresas requeridas e a respectiva 

obrigação de reparar o dano moral suportado pelo autor. Na espécie, os 

danos morais estão plenamente justificados e provados em razão do 

desespero, angústia e sofrimento impingidos pela requerida ao autor, que 

obviamente teve sua paz e tranquilidade totalmente abaladas em razão a 

falha na prestação dos serviços da requerida. Ora, o descaso da 

requerida no atendimento ao consumidor, a tentativa de suprimir sua 

responsabilidade, esquivando-se de suportar os riscos da atividade que 

explora é passível de gerar sua responsabilização. O dano moral está 

configurado, não só pelo descaso e desrespeito com o consumidor, que 

não conseguiu solucionar administrativamente demanda, mas também, e, 

principalmente, pelo caráter punitivo e pedagógico que integra este tipo de 

reparação. Caracterizado o dano moral, há de ser fixada a indenização em 

valor consentâneo com a gravidade da lesão, observadas posição 

familiar, cultural, política, social e econômico-financeira do ofendido e as 

condições e o grau de culpa do lesante, de modo que com a indenização 

se consiga trazer uma satisfação para o ofendido, sem configurar 

enriquecimento sem causa, e, ainda, uma sanção para o ofensor. 

Considerando que a requerida é empresa de grande porte; considerando a 

gravidade do ato ilícito praticado; considerando que, em que pesem os 

transtornos, a autora não comprovou a perda de nenhum compromisso 

pessoal inadiável, considerando ser incontroverso o cancelamento do voo 

sem qualquer providência das requeridas a fim de realocar o passageiro 

noutra companhia aérea e, considerando que é incontroverso que as 

requeridas deixar de fornecer auxílio material e hospedagem ao 

requerente e, considerando o caráter pedagógico de que também deve se 

revestir a indenização por danos morais, mostra-se adequado a cifra de 

R$ 4.000,00 (quatro mil reais), que é suficiente para amenizar o sofrimento 

da parte autora e dissuadir a parte requerida de igual e novo proceder. III. 

Dispositivo. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão formulada 

na reclamação cível proposta por LUCAS RESENDE VIEGAS em desfavor 

de GOL LINHAS AÉREAS S/A. e PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS 

S/A., e condeno as requeridas solidariamente ao pagamento de R$ 

4.000,00 (quatro mil reais), a título de compensação por danos morais, 

sobre o qual incide correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento 

(Súmula 362 do STJ), acrescido de juros de mora de 1% ao mês, contados 

da citação. Consequentemente, julgo o mérito na forma do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto os 

autos ao M.M. Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação no PJE. Lucas do Rio 

Verde – MT, 19 de março de 2020. César Lima de Paula Juiz Leigo Vistos. 

Homologo a minuta de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. 

Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, data registrada pelo 

sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002847-10.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE COELHO NOGUEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AURELINA DO NASCIMENTO CAMPOS LIMA OAB - MT0019733A 

(ADVOGADO(A))

ANGELA FLAVIA XAVIER MESQUITA OAB - MT19168/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOCALIZA RENT A CAR SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAMILA CEOLIN LIMA OAB - MG152308 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1002847-10.2018.8.11.0045. EXEQUENTE: ANDRE COELHO NOGUEIRA 

EXECUTADO: LOCALIZA RENT A CAR SA Vistos. Relatório dispensado na 

forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/1995. DECIDO. O C. Superior Tribunal de 
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Justiça ao a julgar o Recurso Especial n. 1.348.640-RS, na sistemática dos 

recursos repetitivos, consolidou entendimento acerca da responsabilidade 

do devedor, definindo que “na fase de execução, o depósito judicial do 

montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do 

devedor, nos termos da quantia depositada”. No caso dos autos, houve o 

depósito referente ao valor da condenação fixada na sentença. Sendo 

assim, impõe-se a extinção dos presentes autos em razão do cumprimento 

integral da obrigação. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente 

processo, nos termos dos artigos 924, II e 925 do Código de Processo 

Civil. Sem custas e honorários advocatícios (54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Homologo a renúncia ao prazo recursal. Após, arquive-se 

mediante baixas e cautelas de praxe. Submeto os autos ao M.M. Juíza 

Togada para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Publicação no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 20 de março 

de 2020. César Lima de Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a minuta de 

sentença elaborada pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde-MT, data registrada pelo sistema. Melissa de Lima 

Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000195-49.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VERONILSON RODRIGUES DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEMELLY BURATTO OAB - MT0012243A (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE REZENDE OAB - MT0010955A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SICREDI CENTRO NORTE (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1000195-49.2020.8.11.0045. AUTOR: VERONILSON RODRIGUES DE 

SOUZA REU: SICREDI CENTRO NORTE Vistos. I.Relatório. Relatório 

dispensado na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. II. Fundamentação. O 

presente feito comporta julgamento antecipado da lide, nos termos do 

artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, uma vez que os 

arrazoados das partes e o compêndio documental apresentam-se hábeis 

ao desate do litígio, independentemente da dilação probatória. Ausentes 

preliminares e presentes os pressupostos de constituição de 

desenvolvimento válido e regular do processo, não havendo quaisquer 

causas de nulidade, passo à apreciação do mérito. Tornou-se 

incontroverso nos autos a apresentação antecipada pela requerida dos 

cheques pós-datados, cinge-se a ocorrência de danos morais 

indenizáveis e eventual responsabilidade da requerida. Competia a 

requerida a prova de que a esposa do reclamante realizou o depósito dos 

cheques, seja por meio de prova documental ou filmagem do 

monitoramento interno de sua agência na qual foi feito o depósito, o que 

não ocorreu nos autos. Nos termos da Súmula de n. 370, do Superior 

Tribunal de Justiça: “caracteriza dano moral a apresentação antecipada de 

cheque pré-datado”. Observe-se que a simples apresentação é suficiente 

para gerar dano moral, sem necessidade de comprovação do dano, nem 

mesmo inscrição nos cadastros de restrição de crédito. Por outro lado, a 

simples alegação de que não houve descontos na conta bancária do autor 

ou de negativa de prejuízo sofrido pelo correntista, não afasta a culpa da 

requerida e o dano causado ao reclamante. Válido registrar que o cheque 

é ordem de pagamento à vista, acordando o emitente e o beneficiário 

original o pagamento futuro do valor do título, deve a data aprazada ser 

respeitada pelo seu portador. Portanto, de rigor a condenação por danos 

morais. A anotação no cadastro de emitentes de cheques sem fundos 

serve justamente para a proteção ao crédito e, se legítima, inexiste 

qualquer dano indenizável, entretanto, como no presente caso, 

apresentação ocorreu de forma ilegítima, certamente acarreta dano 

indenizável ao seu titular, trata-se de dano in re ipsa (presumido). Assim 

sendo, resta arbitrar o valor da indenização, com base no disposto no art. 

944 do Código Civil, levando em conta que a reparação deve ser suficiente 

para satisfazer o ofendido, não podendo ser fonte de enriquecimento 

desmedido. Atento a estes fatores, arbitro a indenização devida pela 

requerida no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). III. Dispositivo. Ante o 

exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na reclamação cível 

proposta por VERONILSON RODRIGUES DE SOUZA em desfavor de 

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE 

DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT, e condeno a requerida 

ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de compensação 

por danos morais, sobre o qual incide correção monetária pelo INPC a 

partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), acrescido de juros de mora de 

1% ao mês, contados da citação. Consequentemente, julgo o mérito na 

forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). 

Nos termos do artigo 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a presente decisão à 

apreciação para posterior homologação da M.M. Juíza Togada. Publicação 

no PJE. Lucas do Rio Verde - MT, 20 de março de 2020. César Lima de 

Paula Juiz leigo Vistos. Homologo a minuta de sentença elaborada pelo 

Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta 

seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, data 

registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000438-90.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARILAINE LUZIA BARILI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA DIAS MURBACH OAB - PR99511 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1000438-90.2020.8.11.0045. AUTOR: MARILAINE LUZIA BARILI REU: 

AZUL LINHAS AEREAS Vistos. Relatório dispensado na forma do artigo 38 

da Lei 9.099/95. DECIDO. Embora a parte autora não tenha comparecida à 

sessão de conciliação, verifica-se que havia pedido de desistência 

formulado anteriormente à data de realização da conciliação. Com efeito, 

embora a parte requerida não tenha manifestado a respeito do pedido 

formulado pela autora, o Enunciado 90 do FONAJE autoriza a desistência 

da ação, mesmo sem a anuência da parte contrária. Dessa forma, em não 

havendo óbice quanto ao pedido da parte impõe-se a extinção da ação. 

Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência formulado por 

MARILAINE LUZIA BARILI na reclamação cível proposta em desfavor de 

AZUL LINHAS AÉREAS com fundamento no artigo 485, inc. VIII, do Código 

de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 

54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Arquive-se mediante baixa e cautelas de 

praxe. Publicação no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 20 de março de 2020. 

César Lima de Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a minuta de sentença 

elaborada pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para 

que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde-MT, data registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004586-18.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA VIANA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FELIPE SANTOS CARVALHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1004586-18.2018.8.11.0045. REQUERENTE: ADRIANA VIANA DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: FELIPE SANTOS CARVALHO Vistos. Relatório 

dispensado na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. DECIDO. O interesse 

das partes, na homologação do acordo, reside na formação de título 

executivo judicial, nos termos do artigo 515, inc. II, do Código de Processo 

Civil, em caso de descumprimento da avença, a imediata execução judicial 

do instrumento, nos próprios autos, na forma de cumprimento de 

sentença. Evidentes, dessa forma, o interesse e a necessidade das 

partes ao requerer a homologação do acordo, com o objetivo de constituir 
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um título executivo judicial. Assim, não se pode negar às partes a 

possibilidade de transigir de modo a por fim ao litígio, intenção incentivada 

pelo sistema processual, por se tratar de forma de solução de litígio, 

sempre mais satisfatória do que a intervenção estatal, atendendo, também 

aos princípios da celeridade, efetividade e economia processual. De outro 

lado, tratando-se de direitos disponíveis, partes capazes e objeto lícito, 

impõe-se a homologação da transação. Ante o exposto, HOMOLOGO por 

sentença o acordo formalizado entre ADRIANA VIANA DO NASCIMENTO e 

FELIPE DOS SANTOS CARVALHO, nos termos do artigo 487, inc. III, alínea 

“b” do Código de Processo Civil, fazendo parte integrante do acordo os 

termos redigidos na minuta do acordo de confissão de dívida aportada aos 

autos. Homologo também a renúncia ao prazo recursal. Expeça-se ofício 

ao órgão de restrição de crédito, determinando a exclusão do nome do 

executado, conforme requerimento feito pela credora. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). 

Submeto os autos ao M.M. Juíza Togada para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação no PJE. 

Lucas do Rio Verde – MT, 20 de março de 2020. César Lima de Paula Juiz 

Leigo Vistos. Homologo a minuta de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, 

nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos 

jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, data registrada 

pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000115-85.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIONEY DE SOUZA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

SENTENÇA Vistos etc. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, em que a 

autora insurge-se quanto a negativação mantida pela requerida em seu 

nome. Integrado à lide, a Reclamada, em sede de contestação, aponta 

preliminar de inépcia da inicial e, ainda, aduz que o débito é devido, não 

cometendo qualquer ato ilícito passível de indenização por danos morais. É 

a síntese do necessário, eis que, em sede de JEC o relatório é 

dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento e 

Decido. Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso em apreço é hipótese 

que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do 

artigo 355 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de 

dilação probatória. DA PRELIMINAR A preliminar de indeferimento da inicial 

não merece prosperar, uma vez que em razão dos princípios norteadores 

dos juizados especiais, simplicidade e oralidade, conforme disposto no art. 

14 e ss. da Lei 9.099/05. MÉRITO É incontroverso nos autos que autora 

fora negativada por suposto débito com a Reclamada. Portanto, o ponto 

controvertido da presente ação é desvendar se o apontamento fora 

indevido, bem como a possível responsabilização da requerida por tal 

conduta. A parte autora carreou junto a pet. inicial a consulta realizada no 

SPC/SERASA, na qual consta o apontamento do débito litigado. Verifico 

que a requerida limita-se a alegar a existência do débito motivo da inclusão 

do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito. Contudo, não 

trouxe a reclamada qualquer comprovante do débito mencionado, 

invertendo-se neste caso o ônus da prova, tendo em vista a 

hipossuficiência técnica do requerente, nos termos do art. 6º, inc. VIII da 

lei 8.078/90. Assim, limitar-se a informar a existência de possível dívida e 

deixando de juntar aos autos documentos hábeis a comprovar suas 

alegações, não livra a parte promovida de seu ônus probatório, 

principalmente por se tratar de fato negativo que o autor não pode provar 

(ausência de contratação), incidindo ainda o disposto no art. 6º, inc. VIII, 

da lei 8.078/90. Em outras palavras, “(...) Na colisão de um fato negativo 

com um fato positivo, quem afirma um fato positivo tem de prová-lo, com 

preferência a quem afirma um fato negativo (...)”. (STJ - 5ª T. AgRg no Ag 

1181737/MG. Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima. J. 03/11/2009. DJe 

30/11/2009). Nesse viés, não resta outra alternativa senão reconhecer 

como indevida a manutenção do nome da autora nos cadastros de 

restrição ao crédito, devendo a requerida tomar todas as medidas pela 

efetiva exclusão. Nesta senda, o dano moral, decorre como corolário 

natural do ato ilícito praticado pela ré, o que restou sobejamente 

comprovado pelo autor, não carecendo, portanto, de outras provas. 

Nesse passo, à vista dos elementos probatórios constantes dos autos, 

restando provada a inserção indevida do nome da autora nos órgãos de 

restrição ao crédito, não restam dúvidas de que tenha sofrido o aludido 

dano moral, devendo, por isso mesmo ser indenizado. No tocante ao valor 

da condenação por dano moral, é baseado no prudente arbítrio judicial. 

Não existe um critério matemático ou uma tabela para a recompensa do 

dano sofrido, mas a paga deve representar para a vítima uma satisfação, 

capaz de amenizar ou suavizar o mal sofrido. E, de outro lado, de 

significar para o ofensor um efeito pedagógico no sentido de inibir 

reiteração de fatos como esse no futuro. O valor não pode ser excessivo 

a ponto de ensejar o enriquecimento sem causa, mas também 

inexpressivo a ponto de ser insignificante. A dúplice natureza da 

indenização por danos morais vem ressaltada na percuciente lição de Caio 

Mário, citado por Sérgio Cavalieri Filho, em seu Programa de 

Responsabilidade Civil[1]: “Como tenho sustentado em minhas Instituições 

de Direito Civil (v. II, n.176), na reparação por dano moral estão 

conjugados dois motivos, ou duas concausas: I - punição ao infrator por 

haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II – pôr nas 

mãos do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém o meio de 

lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer 

espécie, seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, 

o que pode ser obtido ‘no fato’ de saber que esta soma em dinheiro pode 

amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo da 

vingança”. Destarte, considerando todas as circunstâncias que 

envolveram os fatos, bem como todo o tempo em que a Requerente 

permaneceu com o seu nome negativado tenho que a quantia de R$ 

4.000,00, se não consegue reverter a situação da parte autora ao “status 

quo ante”, pelo menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. 

“Ex Positis”, JULGO PROCEDENTE EM PARTE os pedidos, COM resolução 

de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para 

DECLARAR como INEXISTENTE o débito que deu azo à negativação 

efetivada em nome da autora, bem como, para CONDENAR a requerida a 

pagar a autora a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de 

indenização por DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo 

INPC, e juros moratórios de 1% ao mês, ambos a partir da presente data 

(Súmula 362, do STJ). Deixo de condenar as partes ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no 

artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Interposto recurso inominado, 

independentemente de análise dos requisitos de admissibilidade da 

insurgência, nos termos dos arts. 994 a 1.014 do CPC, intime-se a parte 

apelada para as contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, subam 

os autos sem demora ao E. Tribunal de Justiça, com os nossos 

cumprimentos. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, §4º, da CNGC. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Encaminho o projeto de sentença à MM. 

Juíza Togada, para apreciação e posterior homologação. Antonio Orli 

Macedo Melo Juiz Leigo Vistos. Homologo a minuta de sentença elaborada 

pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta 

seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, data 

registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000190-27.2020.8.11.0045

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

ATRIUM COMERCIO DE MODA LTDA - ME OAB - 07.196.150/0001-61 

(REPRESENTANTE)

FABIANE BARTH OAB - MT15223/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WS MODAS LTDA (INTERESSADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

SENTENÇA Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, em que a 

autora insurge-se quanto a negativação mantida pela requerida em seu 

nome, discorrendo que mesmo após efetuar o pagamento da dívida teve 

seu nome incluso no cadastro de inadimplentes. Observa-se do AR 

juntado nos autos, que, apesar de devidamente citada e intimada, a parte 

reclamada não compareceu ao ato (audiência conciliatória), o que importa 

na presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte Reclamante no 
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pedido inicial, conforme dispõe o artigo 20 da Lei n.º 9.099/95. Urge 

ressaltar, por derradeiro, que os documentos acostados aos autos, 

corroboram as assertivas feitas pela parte requerente. O requerido foi 

devidamente citado, conforme se verifica da Carta de Citação e Intimação 

pelo Correio e do Aviso de Recebimento, aportado aos autos, sendo que 

para levar a efeito referida citação e intimação foi obedecido o disposto no 

artigo 18, inciso II da Lei n.º 9.099/95, que assim dispõe: Art. 18. A citação 

far-se-á: I - por correspondência, com aviso de recebimento em mão 

própria; II - tratando-se de pessoa jurídica ou firma individual, mediante 

entrega ao encarregado da recepção, que será obrigatoriamente 

identificado; A Lei nº 9.099/95 é bastante clara em seu artigo 20: “Não 

comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de 

instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no 

pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do juiz”. Portanto, 

DECLARO a REVELIA da parte requerida, com fulcro no art. 20 da Lei 

9.099/95, uma vez que não compareceu à audiência de conciliação 

designada mesmo intimado, existindo, portanto, presunção de veracidade 

dos fatos alegados pela parte requerente na petição inicial. Todavia, 

apesar de já haver nos autos elementos suficientes para o julgamento da 

lide, conforme se verifica na parte final do referido artigo, a revelia, por si 

só, não implica na procedência total do pedido, pois se trata de presunção 

relativa. É entendimento pacífico que “os fatos é que se reputam 

verdadeiros; a revelia tem seus efeitos restritos à matéria de fato, 

excluídas as questões de direito’ (RTFR 159/73)”. Ainda neste sentido: “A 

presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor em face à revelia 

do réu é relativa, podendo ceder a outras circunstâncias constantes dos 

autos, de acordo com o princípio do livre convencimento juiz (RSTJ 20/252, 

não conheceram, maioria)”. Com fulcro no princípio do livre convencimento 

do magistrado e levando-se em consideração a prova documental 

carreada aos autos, entendo que a demanda deve ser julgada procedente. 

É a síntese do necessário, eis que, em sede de JEC o relatório é 

dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento e 

Decido. Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso em apreço é hipótese 

que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do 

artigo 355 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de 

dilação probatória. Diante da inexistência de nulidade ou preliminares a 

serem analisadas, passo ao exame do mérito. É incontroverso nos autos 

que autora fora negativada por suposto débito com a Reclamada. Portanto, 

o ponto controvertido da presente ação é desvendar se o apontamento 

fora indevido, bem como a possível responsabilização da requerida por tal 

conduta. A parte autora carreou junto a pet. inicial a consulta realizada no 

SPC/SERASA, na qual consta o apontamento do débito litigado. Verifico 

que a requerida quedou-se revel, não apontando justificativa para aludida 

restrição. Assim, não trouxe a reclamada qualquer comprovante do débito 

mencionado, invertendo-se neste caso o ônus da prova, tendo em vista a 

hipossuficiência técnica do requerente, nos termos do art. 6º, inc. VIII da 

lei 8.078/90. Nesse sentido, destaque-se que “(...) Na colisão de um fato 

negativo com um fato positivo, quem afirma um fato positivo tem de 

prová-lo, com preferência a quem afirma um fato negativo (...)”. (STJ - 5ª 

T. AgRg no Ag 1181737/MG. Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima. J. 

03/11/2009. DJe 30/11/2009). Nesse viés, não resta outra alternativa 

senão reconhecer como indevida a manutenção do nome da autora nos 

cadastros de restrição ao crédito, devendo a requerida tomar todas as 

medidas pela efetiva exclusão. Nesta senda, o dano moral, decorre como 

corolário natural do ato ilícito praticado pela ré, o que restou sobejamente 

comprovado pelo autor, não carecendo, portanto, de outras provas. 

Nesse passo, à vista dos elementos probatórios constantes dos autos, 

restando provada a inserção indevida do nome da autora nos órgãos de 

restrição ao crédito, não restam dúvidas de que tenha sofrido o aludido 

dano moral, devendo, por isso mesmo ser indenizado. No tocante ao valor 

da condenação por dano moral, é baseado no prudente arbítrio judicial. 

Não existe um critério matemático ou uma tabela para a recompensa do 

dano sofrido, mas a paga deve representar para a vítima uma satisfação, 

capaz de amenizar ou suavizar o mal sofrido. E, de outro lado, de 

significar para o ofensor um efeito pedagógico no sentido de inibir 

reiteração de fatos como esse no futuro. O valor não pode ser excessivo 

a ponto de ensejar o enriquecimento sem causa, mas também 

inexpressivo a ponto de ser insignificante. Maria Amália de Figueiredo 

Pereira Alvarenga, tecendo comentários acerca do quantum da 

indenização do dano moral, assim leciona: “Na reparação do dano moral, o 

juiz determina, por eqüidade, levando em conta as circunstâncias de cada 

caso, o quantum da indenização devida, que deverá corresponder à lesão 

e não ser equivalente, por ser impossível tal equivalência. A reparação 

pecuniária do dano moral é um misto de pena e satisfação compensatória. 

Não se pode negar sua função: penal, constituindo uma sanção imposta 

ao ofensor; e compensatória, sendo uma satisfação que atenue a ofensa 

causada, proporcionando uma vantagem ao ofendido, que poderá, com a 

soma de dinheiro recebida, procurar atender às satisfações materiais ou 

ideais que repute convenientes, diminuindo assim, em parte, seu 

sofrimento.”[1] A dúplice natureza da indenização por danos morais vem 

ressaltada na percuciente lição de Caio Mário, citado por Sérgio Cavalieri 

Filho, em seu Programa de Responsabilidade Civil[2]: “Como tenho 

sustentado em minhas Instituições de Direito Civil (v. II, n.176), na 

reparação por dano moral estão conjugados dois motivos, ou duas 

concausas: I - punição ao infrator por haver ofendido um bem jurídico da 

vítima, posto que imaterial; II – pôr nas mãos do ofendido uma soma que 

não é o pretium doloris, porém o meio de lhe oferecer oportunidade de 

conseguir uma satisfação de qualquer espécie, seja de ordem intelectual 

ou moral, seja mesmo de cunho material, o que pode ser obtido ‘no fato’ de 

saber que esta soma em dinheiro pode amenizar a amargura da ofensa e 

de qualquer maneira o desejo da vingança”. Destarte, considerando todas 

as circunstâncias que envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 

3.000,00, se não consegue reverter a situação da parte autora ao “status 

quo ante”, pelo menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. 

“Ex Positis”, JULGO PROCEDENTE em parte o pedido formulado na inicial, 

para DECLARAR como INEXISTENTE o débito que deu azo à negativação 

efetivada em nome da autora, bem como, para CONDENAR a requerida a 

pagar a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por 

DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC, e juros 

moratórios de 1% ao mês, ambos a partir da presente data (Súmula 362, 

do STJ). Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 

da Lei n.º 9.099/95. Interposto recurso inominado, independentemente de 

análise dos requisitos de admissibilidade da insurgência, nos termos dos 

arts. 994 a 1.014 do CPC, intime-se a parte apelada para as 

contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, subam os autos sem 

demora ao E. Tribunal de Justiça, com os nossos cumprimentos. Registro 

automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro 

respectivo, a teor do art. 317, §4º, da CNGC. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Encaminho o projeto de sentença à MM. Juíza Togada, para 

apreciação e posterior homologação. Antonio Orli Macedo Melo Juiz Leigo 

Vistos. Homologo a minuta de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, nos 

termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos 

jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, data registrada 

pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003989-15.2019.8.11.0045

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

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1003989-15.2019.8.11.0045. REQUERENTE: JOSENILDO MENDANHA DOS 

REIS REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Trata-se 

de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS proposta por JOSENILDO MENDANHA DOS REIS em 

desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S/A. Em análise às circunstâncias e 

elementos dos autos, tenho que a extinção do feito sem resolução do 

mérito é medida a se impor. No caso, dúvidas não há que a pretensão da 

parte autora se trata de reprodução de ação proposta anteriormente, qual 

seja: processo n. 1003988-30.2019.8.11.0045, que já foi objeto de 

sentença de mérito neste Juízo. Com efeito, ressai dos autos a identidade 

dos elementos da ação: partes, pedido e causa de pedir, restando 

configurada de forma patente a figura jurídica da litispendência. Isso 

porque, a teor do que dispõe o art. 337, § 1º do Código de Processo Civil, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070224/3/2020 Página 304 de 758



“verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação 

anteriormente ajuizada”. Aliás, estabelece o art. 485, inciso V, que ocorre 

a extinção do processo, sem resolução do mérito, quando o juiz acolher a 

alegação da perempção, litispendência ou da coisa julgada. Ademais, 

dispõe ainda o § 3º do mencionado dispositivo legal (art. 485 do CPC), que 

o juiz conhecerá de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição, 

enquanto não proferida a sentença de mérito, da matéria constante dos 

nºs IV, V, VI e IX. Assim, uma vez demonstrado de forma evidente a 

ocorrência de litispendência, pois se verifica a identidade de partes, causa 

de pedir e pedido, outro caminho não há a não ser reconhecer de ofício, 

com a consequente extinção do feito sem resolução do mérito. Ante o 

exposto, reconheço o instituto jurídico da litispendência entre os 

processos e, por consequência, julgo extinto o processo, sem resolução 

do mérito, com fundamento nos artigos 337, § 1º e 485, inciso V, e § 3º, 

do Código de Processo Civil. Com o trânsito em julgado, arquivem-se com 

as baixas e anotações necessárias. Submeto os autos ao M.M. Juíza 

Togada para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Publicação no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 23 de março 

de 2020. César Lima de Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a minuta de 

sentença elaborada pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde-MT, data registrada pelo sistema. Melissa de Lima 

Araújo Juíza de direito
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Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

SENTENÇA Vistos etc. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. Integrado 

à lide, a Reclamada, em sede de contestação, aponta preliminar de inépcia 

da inicial e, ainda, aduz que o débito é devido, não cometendo qualquer ato 

ilícito passível de indenização por danos morais. É a síntese do 

necessário, eis que, em sede de JEC o relatório é dispensado, nos termos 

do artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento e Decido. Inicialmente, 

cumpre ressaltar que o caso em apreço é hipótese que comporta o 

julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, 

não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de dilação probatória. DA 

PRELIMINAR A preliminar de indeferimento da inicial não merece prosperar, 

uma vez que em razão dos princípios norteadores dos juizados especiais, 

simplicidade e oralidade, conforme disposto no art. 14 e ss. da Lei 

9.099/05. MÉRITO O ponto controvertido da presente ação é desvendar se 

o empréstimo fora ou não contratado pelo Requerente, bem como a 

possível responsabilização da requerida por tal conduta. Verifico que a 

requerida limita-se a alegar a existência do débito. Contudo, não trouxe a 

reclamada qualquer comprovante do débito mencionado, invertendo-se 

neste caso o ônus da prova, tendo em vista a hipossuficiência técnica do 

requerente, nos termos do art. 6º, inc. VIII da lei 8.078/90. Insta salientar 

que os documentos de id: 30082794 se referem a empréstimo datado de 

2017, que em nada se relaciona com o por ora discutido. Assim, limitar-se 

a informar a existência de possível dívida e deixando de juntar aos autos 

documentos hábeis a comprovar suas alegações, não livra a parte 

promovida de seu ônus probatório, principalmente por se tratar de fato 

negativo que o autor não pode provar (ausência de contratação), incidindo 

ainda o disposto no art. 6º, inc. VIII, da lei 8.078/90. Em outras palavras, 

“(...) Na colisão de um fato negativo com um fato positivo, quem afirma um 

fato positivo tem de prová-lo, com preferência a quem afirma um fato 

negativo (...)”. (STJ - 5ª T. AgRg no Ag 1181737/MG. Rel. Min. Arnaldo 

Esteves Lima. J. 03/11/2009. DJe 30/11/2009). Nesse viés, não resta outra 

alternativa senão reconhecer como indevida a manutenção do nome da 

autora nos cadastros de restrição ao crédito, devendo a requerida tomar 

todas as medidas pela efetiva exclusão. Nesta senda, o dano moral, 

decorre como corolário natural do ato ilícito praticado pela ré, o que restou 

sobejamente comprovado pelo autor, não carecendo, portanto, de outras 

provas. Nesse passo, à vista dos elementos probatórios constantes dos 

autos, restando provada a inserção indevida do nome da autora nos 

órgãos de restrição ao crédito, não restam dúvidas de que tenha sofrido o 

aludido dano moral, devendo, por isso mesmo ser indenizado. No tocante 

ao valor da condenação por dano moral, é baseado no prudente arbítrio 

judicial. Não existe um critério matemático ou uma tabela para a 

recompensa do dano sofrido, mas a paga deve representar para a vítima 

uma satisfação, capaz de amenizar ou suavizar o mal sofrido. E, de outro 

lado, de significar para o ofensor um efeito pedagógico no sentido de inibir 

reiteração de fatos como esse no futuro. O valor não pode ser excessivo 

a ponto de ensejar o enriquecimento sem causa, mas também 

inexpressivo a ponto de ser insignificante. A dúplice natureza da 

indenização por danos morais vem ressaltada na percuciente lição de Caio 

Mário, citado por Sérgio Cavalieri Filho, em seu Programa de 

Responsabilidade Civil[1]: “Como tenho sustentado em minhas Instituições 

de Direito Civil (v. II, n.176), na reparação por dano moral estão 

conjugados dois motivos, ou duas concausas: I - punição ao infrator por 

haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II – pôr nas 

mãos do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém o meio de 

lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer 

espécie, seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, 

o que pode ser obtido ‘no fato’ de saber que esta soma em dinheiro pode 

amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo da 

vingança”. Destarte, considerando todas as circunstâncias que 

envolveram os fatos, bem como todo o tempo em que a Requerente 

permaneceu com o seu nome negativado tenho que a quantia de R$ 

4.000,00, se não consegue reverter a situação da parte autora ao “status 

quo ante”, pelo menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. 

“Ex Positis”, JULGO PROCEDENTE EM PARTE os pedidos, COM resolução 

de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para 

DECLARAR como INEXISTENTE o débito discutido, bem como, para 

CONDENAR a requerida a pagar a autora a quantia de R$ 4.000,00 (quatro 

mil reais), a título de indenização por DANOS MORAIS, acrescida de 

correção monetária, pelo INPC, e juros moratórios de 1% ao mês, ambos a 

partir da presente data (Súmula 362, do STJ). Deixo de condenar as 

partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios 

em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Interposto recurso 

inominado, independentemente de análise dos requisitos de admissibilidade 

da insurgência, nos termos dos arts. 994 a 1.014 do CPC, intime-se a parte 

apelada para as contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, subam 

os autos sem demora ao E. Tribunal de Justiça, com os nossos 

cumprimentos. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, §4º, da CNGC. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Encaminho o projeto de sentença à MM. 

Juíza Togada, para apreciação e posterior homologação. Antonio Orli 

Macedo Melo Juiz Leigo Vistos. Homologo a minuta de sentença elaborada 

pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta 

seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, data 

registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004508-87.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SAMARA BALBINA MACIEL DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em face do 

encaminhamento do nome da requerente a órgão de restrição de crédito 

indevidamente. Devidamente citada, a reclamada apresentou contestação, 

aduzindo, que os valores cobrados são devidos, inexistindo, portanto, 

qualquer dano ou prejuízo capaz de ensejar o dever de indenizar. Aponta 

prejudicial de mérito, suscitando a prescrição da pretensão autoral. 

Discorre que ainda que fosse indevida a negativação, a Autora não faria 

jus a indenização, por conter em seu nome outros apontamentos. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. Tratando-se de matéria que independe de dilação 
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probatória em audiência, passo a proferir julgamento antecipado da lide. 

Caracterizado o dano moral pela manutenção indevida do nome do autor 

face à má-prestação do serviço bancário (arts. 14 e 17, ambos do CDC), 

impõe-se a incidência do regramento consumerista inclusive no que 

interessa ao prazo prescricional de cinco anos. Por oportuno, vale 

mencionar que no caso em apreço, começou a fluir o prazo prescricional a 

partir da data em que tomou conhecimento da indevida manutenção do 

suposto débito. Afastada, pois, a prescrição ventilada. DO MÉRITO 

Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, visando a 

declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, ao 

argumento de que teve seu nome lançado no SPC/SERASA indevidamente. 

Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: "Com a ação 

declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor afirma ter um 

direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito algum, e 

apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do réu. 

Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência a 

posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato jurídico 

colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na ação 

declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o ônus 

de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial, a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta extrato de 

consumo além de telas de seu sistema interno com registros e 

informações comprovando a relação jurídicas entre as partes e o débito 

litigado. Destaque-se que as provas aportadas são capazes de 

controverter as alegações da parte Autora e inverter o ônus da prova, 

desincumbindo-se, portanto a Reclamada, de seu ônus probatório, nos 

termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Conforme assentado em audiência 

de conciliação, a parte Autora teria o prazo de 05 (cinco) dias para 

impugnar a CONTESTAÇÃO e os documentos carreados pela Ré, contudo, 

verifica-se dos autos a impugnação apresentada não é capaz de ilidir as 

provas carreadas com a contestação. Insta salientar que a comunicação 

da inscrição no cadastro de inadimplente é de responsabilidade do órgão 

mantenedor do cadastro de proteção ao crédito conforme Súmula 359 do 

STJ: Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a 

notificação do devedor antes de proceder à inscrição. Nesse sentido, Clito 

Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A atuação do autor é fundamental 

para que restaure a higidez de sua postulação, pois, se a alegação 

guarda eficácia favorável ao réu, evidente que a derrubada dessa, 

reclama atuação do autor, contrapondo-se ao afirmado, sob pena de gerar 

alguma consequência processual, que, no caso, seria a aceitação do 

afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a legislação Processual Civil 

vigente impõe sanção aquele que se valendo do direito de ação, utiliza-se 

do Poder Judiciário para propor lide temerária. De acordo com a norma, 

podem ser penalizadas, por exemplo, as partes que opõem recursos 

meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se utilizam de 

processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de acordo com as 

provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou a verdade dos 

fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, buscando 

ainda obter vantagem indevida com a condenação da demandada em 

danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação de multa por 

litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos tribunais, senão 

vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória de inexistência de 

débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que alega inexistir 

relação contratual com a requerida, não havendo débito a ensejar a 

inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? Improcedência 

da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do qual se 

desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao débito 

? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, de outro modo, 

PROCEDENTE o PEDIDO CONTRAPOSTO, para CONDENAR a parte Autora 

ao pagamento dos valores pendentes, quais sejam a R$ 187,91 (cento e 

oitenta e sete reais e noventa e um centavos), acrescidos de correção 

monetária pelo INPC desde o vencimento do débito e com juros legais de 

1% ao mês desde a propositura da ação. DECLARO O PROCESSO 

EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do novo 

CPC. Condeno, ainda, a parte Autora em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no 

montante de 2% sobre o valor da causa, aplicando-se, por analogia, o 

disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao pagamento das custas 

processuais, com fulcro no art. 55 da Lei 9.099/95. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Encaminho o projeto de sentença à MM. Juíza 

Togada, para apreciação e posterior homologação. Antonio Orli Macedo 

Melo Juiz Leigo Vistos. Homologo a minuta de sentença elaborada pelo 

Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta 

seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, data 

registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004251-62.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE EVELYN SALES BORBA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em face do 

encaminhamento do nome da requerente a órgão de restrição de crédito 

indevidamente. Devidamente citada, a reclamada apresentou contestação, 

aduzindo, que os valores cobrados são devidos, inexistindo, portanto, 

qualquer dano ou prejuízo capaz de ensejar o dever de indenizar. Discorre 

que ainda que fosse indevida a negativação, a Autora não faria jus a 

indenização, por conter em seu nome outros apontamentos. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 

9.099/95. Decido. Tratando-se de matéria que independe de dilação 

probatória em audiência, passo a proferir julgamento antecipado da lide. 

DO MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente 

ação, visando a declaração de inexistência de débito e indenização por 

danos morais, ao argumento de que teve seu nome lançado no 

SPC/SERASA indevidamente. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso 

Agrícola Barbi: "Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem 

sempre o autor afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor 

não afirma direito algum, e apenas pretende que se declare a inexistência 

de um direito do réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter 

como referência a posição processual de autor ou de réu, mas sim a 

natureza do fato jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. 

Desse modo, na ação declaratória negativa da existência de um débito, o 

autor não tem o ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do 

aludido débito. O réu, pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao 

autor, nesse caso, incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do mesmo débito, que porventura tenha alegado na 

inicial"("in"Comentários ao Código de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, 

Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 90). Com a inicial, a parte Autora junta 

comprovante da suposta negativação indevida. Inobstante, sustenta a 

parte Requerida que agiu amparada no exercício regular do seu direito, 

tendo em vista a inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada 

apresenta extrato de consumo além de telas de seu sistema interno com 

registros e informações comprovando a relação jurídicas entre as partes e 

o débito litigado. Destaque-se que as provas aportadas são capazes de 
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controverter as alegações da parte Autora e inverter o ônus da prova, 

desincumbindo-se, portanto a Reclamada, de seu ônus probatório, nos 

termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Conforme assentado em audiência 

de conciliação, a parte Autora teria o prazo de 05 (cinco) dias para 

impugnar a CONTESTAÇÃO e os documentos carreados pela Ré, contudo, 

verifica-se dos autos a impugnação apresentada não é capaz de ilidir as 

provas carreadas com a contestação. Insta salientar que a comunicação 

da inscrição no cadastro de inadimplente é de responsabilidade do órgão 

mantenedor do cadastro de proteção ao crédito conforme Súmula 359 do 

STJ: Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a 

notificação do devedor antes de proceder à inscrição. Nesse sentido, Clito 

Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A atuação do autor é fundamental 

para que restaure a higidez de sua postulação, pois, se a alegação 

guarda eficácia favorável ao réu, evidente que a derrubada dessa, 

reclama atuação do autor, contrapondo-se ao afirmado, sob pena de gerar 

alguma consequência processual, que, no caso, seria a aceitação do 

afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a legislação Processual Civil 

vigente impõe sanção aquele que se valendo do direito de ação, utiliza-se 

do Poder Judiciário para propor lide temerária. De acordo com a norma, 

podem ser penalizadas, por exemplo, as partes que opõem recursos 

meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se utilizam de 

processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de acordo com as 

provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou a verdade dos 

fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, buscando 

ainda obter vantagem indevida com a condenação da demandada em 

danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação de multa por 

litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos tribunais, senão 

vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória de inexistência de 

débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que alega inexistir 

relação contratual com a requerida, não havendo débito a ensejar a 

inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? Improcedência 

da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do qual se 

desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao débito 

? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, de outro modo, 

PROCEDENTE o PEDIDO CONTRAPOSTO, para CONDENAR a parte Autora 

ao pagamento dos valores pendentes, quais sejam a R$151,12 (cento e 

cinquenta e um reais e doze centavos), acrescidos de correção monetária 

pelo INPC desde o vencimento do débito e com juros legais de 1% ao mês 

desde a propositura da ação. DECLARO O PROCESSO EXTINTO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do novo CPC. 

Condeno, ainda, a parte Autora em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no 

montante de 2% sobre o valor da causa, aplicando-se, por analogia, o 

disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao pagamento das custas 

processuais, com fulcro no art. 55 da Lei 9.099/95. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Encaminho o projeto de sentença à MM. Juíza 

Togada, para apreciação e posterior homologação. Antonio Orli Macedo 

Melo Juiz Leigo Vistos. Homologo a minuta de sentença elaborada pelo 

Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta 

seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, data 

registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001999-86.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

IVANILDO CORREIA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1001999-86.2019.8.11.0045. REQUERENTE: IVANILDO CORREIA DA 

COSTA REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos. I. Relatório. Relatório 

dispensado nos termos do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. II. Fundamentação. 

O processo comporta julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, I, 

do Código de Processo Civil, pois não há necessidade de produção de 

outras provas além das constantes dos autos para o deslinde da 

controvérsia, conforme será delineado a seguir. Primeiramente, ressalto 

que este Juízo é competente para a análise e julgamento da causa. Aliás, 

o pedido formulado pelo autor não traz em seu bojo argumento de que 

desconhece a assinatura aposta no contrato que deu origem à cessão de 

crédito, e também não foi motivo explanado em se de impugnação, razão 

pela qual fica afastada a preliminar de incompetência deste Juízo. Por 

outro lado, os documentos que instruem o pedido inicial são hábeis ao 

julgamento da causa, tendo possibilitado a requerida a apresentação de 

contestação de mérito acerca dos fatos narrados na petição do autor. 

Quanto a preliminar de ausência de comprovante residencial, o autor 

juntou aos autos comprovante de pagamento de internet residencial, 

sendo ele contratante do serviço. Além disso, há indicação do endereço 

do autor do comprovante de pagamento do serviço. Ademais, a requerida 

deixou de juntar aos autos prova em sentido contrário, razão pela qual fica 

afastada a preliminar arguida. Não se vislumbra a ocorrência de 

prescrição à pretensão formulada pelo reclamante, tendo em vista que, em 

não havendo prova em sentido contrário, o autor tomou conhecimento a 

respeito da negativação do seu nome no cadastro de devedores no dia 

22.04.2019. De outro lado, a inscrição do nome do reclamante no rol de 

inadimplentes ocorreu no dia 07.01.2018, e a propositura da ação ocorreu 

no dia 26.04.2019. Com efeito, o prazo a ser considerado é aquele 

previsto no artigo 206, § 3º, do Código Civil, ou seja, de três, porém, a 

partir do conhecimento da parte autora em relação a efetiva inscrição do 

seu nome no rol de inadimplentes, o que não ocorreu na espécie. Feitas 

essas ponderações, passos ao julgamento da lide. No mérito, aplica-se, na 

espécie, a legislação consumerista, respondendo o fornecedor dos 

serviços objetivamente por seus atos. Entretanto, a aplicação do Código 

de Defesa do Consumidor, não implica, por si só, na obrigatoriedade de 

uma solução jurídica favorável ao consumidor, devendo, este, apontar a 

verossimilhança de suas alegações, de modo que a inobservância de tal 

incumbência poderá impedir o reconhecimento da responsabilidade 

objetiva da reclamada. O reclamante pretende a declaração de 

inexigibilidade da dívida objeto de inscrição do seu nome no cadastro de 

inadimplentes junto ao órgão de proteção ao crédito, sob o argumento de 

que não contratou os serviços da requerida, alegando desconhecer a 

origem da dívida. A requerida, por sua vez, defendeu que a dívida foi 

objeto de cessão de crédito entre a empresa Losango e a requerida, 

sendo a reclamante contratante de cartão de crédito junto àquela 

instituição bancária, tendo as dívidas se originado nos contratos n. 02 

0039 175035 Y e 02 0039 175036 P, vinculados ao cartão de crédito n. 

0004320324990121112. De fato, a requerida juntou nos autos declaração 

de cessão de crédito formalizado com Natura Cosméticos S/A., então 

credor primitivo da autora (Id. 29889881), além dos demais documentos 

que comprovam a dívida realizada pela reclamante junto ao cedente do 

crédito. A requerida trouxe aos autos o contrato assinado pelo autor na 

contratação do cartão de crédito, entre o reclamante e o cessionário do 

crédito. Além disso, a requerida também juntou aos autos declaração de 

cessão de crédito entre o credor primitivo que comprova a legitimidade da 

cobrança, bem como a regularidade da inscrição do nome do reclamante 

no cadastro de inadimplentes. Com efeito, embora seja levado em 

consideração a ausência de comunicação a respeito da cessão de crédito 

formalizada entre as partes, cujo devedor não foi notificado, por si só, não 

implica em inexigibilidade da dívida. Isso porque a comunicação da cessão 

é evitar que o devedor pague o débito ao credor primitivo, mas não tem o 
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condão de declarar a inexigibilidade do crédito ou de exonerar o devedor 

quanto ao débito e, portanto, o novo credor pode exigir os direitos do 

credor primitivo e exigir o pagamento da dívida. Assim, embora não se 

tenham notícias acerca da notificação do autor/devedor quanto à cessão 

de crédito entre Losango e a requerida, importante salientar que a 

ausência dessa notificação não é passível de tornar a dívida inexigível, 

tampouco obsta que o novo credor pratique os atos necessários à 

manutenção dos direitos cedidos. Nesse sentido, é o entendimento 

consolidado no Superior Tribunal de Justiça: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. 

CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO AO DEVEDOR. 

CONSEQUÊNCIAS. INSCRIÇÃO EM SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 

IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA. – A cessão de crédito não vale em relação 

ao devedor, senão quando a este notificado. Isso não significa, porém, 

que a dívida não possa ser exigida quando faltar a notificação. – A 

jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça afirma que a ausência de 

notificação do devedor acerca da cessão do crédito (art. 290 do CC/2002) 

não torna a dívida inexigível, tampouco impede o novo credor de praticar 

os atos necessários à preservação dos direitos cedidos. Precedentes. – 

Na hipótese dos autos, não havendo irregularidade na inscrição da 

recorrida em banco de dados de serviço de proteção ao crédito, não há a 

configuração de dano moral. – Recurso especial conhecido e provido” 

(REsp n. 1.603.683/RO, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 16.02.2017, Terceira 

Turma, DJe 23.02.2017). Além de apresentar evasivas, o reclamante em 

nenhum momento negou ter contratado os serviços do credor 

primitivo/cedente do crédito, e não juntou nenhuma contraprova do que foi 

apresentado nos autos pela reclamada cujos argumentos são 

insuficientes para isentar a reclamante totalmente de qualquer ônus, 

carecendo exclusivamente à requerida o ônus de provar a relação 

jurídica, apoiando-se na natureza consumerista que envolve a relação. 

Ressalte, por outro lado, que houve lapso suficiente considerável entre a 

negativação ocorrida e a propositura da presente ação, pondo em dúvida 

a verossimilhança das alegações do reclamante. Além disso, é possível 

aferir pelos documentos coligidos aos autos tratar-se de devedor 

contumaz com as obrigações legalmente assumidas. Tem-se, assim, que é 

possível reconhecer a existência de relação jurídica válida entre o autor e 

o credor primitivo, bem como a regularidade da inscrição do seu nome 

junto ao órgão de proteção ao crédito. Quanto à responsabilidade pela 

comunicação prevista no artigo 43, § 2º, do Código de Defesa do 

Consumidor, é do serviço de proteção ao crédito, consoante, aliás, o 

enunciado da Súmula n. 359 do Superior Tribunal de Justiça: “Cabe ao 

órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do 

devedor antes de proceder à inscrição”. Por fim, as demais teses 

invocadas pelas partes ainda que se fossem analisadas não seriam 

suficientes para alterar a conclusão aqui adotada. Logo, impõe-se a 

improcedência dos pedidos do reclamante. III. Dispositivo. Ante o exposto, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na reclamação cível proposta 

por IVANILDO CORREIA DA COSTA em desfavor de FUNDO DE 

INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS – NPL 

I, e JULGO EXTINTO o processo com análise do mérito nos termos do 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais 

e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto os 

autos ao M.M. Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação no PJE. Lucas do Rio 

Verde – MT, 23 de março de 2020. César Lima de Paula Juiz Leigo Vistos. 

Homologo a minuta de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. 

Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, data registrada pelo 

sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005524-76.2019.8.11.0045
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JOAO PAULO MORESCHI OAB - MT11686-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

Vistos, etc. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de dilação 

probatória. Apenas para situar a questão, a parte Requerente ajuizou 

ação de restituição de valores com pedido de indenização por danos 

morais. Sustenta, em síntese, ter realizado um consórcio junto à 

administradora de Consórcio Nacional Honda e, após ser contemplado por 

lance, buscou concessionária da marca, ora requerida, para retirar a 

motocicleta escolhida. Argumenta que a Requerida cobrou um valor 

indevido de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais) referente ao frete da 

motocicleta. A Requerida aponta a legalidade da cobrança do frete e 

inexistência de danos morais. É a síntese do necessário, eis que, em sede 

de JEC o relatório é dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Inexistindo preliminares ou questões pendentes de apreciação, 

passo ao julgamento do mérito. Em se tratando de relação de consumo, o 

artigo 6º do mesmo diploma legal é claro ao prelecionar que, em casos 

como este em apreço, é aplicável o instituto da inversão do ônus 

probatório (art. 6º, VIII, CDC). Isto porque o consumidor é parte mais frágil 

da respectiva relação consumerista, que terá dificuldade em provar as 

alegações, cabendo então, a reclamada trazer aos autos os documentos 

capazes de afastar sua responsabilidade. Nesta esteira, considerando a 

responsabilidade objetiva da Ré, nos termos do artigo 14 do CDC, competia 

a ela realizar a prova de adequação dos seus serviços. A inadequação da 

informação representa defeito, vício na prestação de um serviço (art. 14 

c.c. o art. 20, ambos do Código de Defesa do Consumidor). Pelo que se 

infere dos autos, a controvérsia gira em torno da possibilidade da 

cobrança do frete pela concessionária Requerida. A legalidade é 

indiscutível, pois, não há Lei que proíba e o contrato entabulado entre as 

partes prevê a cobrança. No que tange ao valor do frete, o Autor juntou 

recibos de pagamento no montante de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta 

reais). O fato foi reconhecido pela Requerida em sede de contestação, 

restando, portanto, incontroverso. Apesar de entender devido pelo 

consumidor o valor do frete, posto que convencionado em contrato, tenho 

que não pode ser fixado de maneira aleatória e sem qualquer parâmetro 

pela Requerida. Cabe dizer que deveria comprovar o valor real cobrado 

pelas transportadoras. “In casu”, verifico da nota fiscal carreada aos 

autos (id nº. 28021202) que o campo destinado a descrever o “valor do 

frete” encontra-se zerado. Logo, não pode o consumidor ser cobrado pelo 

serviço. Ora, se não houve o pagamento do frete pela concessionária, 

não há custo a ser repassado ao consumidor, mostrando-se abusiva a 

conduta da Ré. Diante da inexistência de comprovação de qualquer 

pagamento do frete, entendo aplicável ao caso o artigo 42, § único, do 

Código de Defesa do Consumidor, devendo o consumidor cobrado em 

quantia indevida ter a repetição do indébito, por valor igual ao dobro do 

que pagou, sendo no caso, o montante de R$ 1.300,00 (mil e trezentos 

reais). Com relação ao dano moral, entendo que deve ser aplicado a título 

pedagógico e de maneira a (tentar) evitar a reincidência da conduta. 

Destarte, considerando todas as circunstâncias que envolveram os fatos, 

tenho que a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) mostra-se coerente, não 

importando em enriquecimento sem causa da Autora, tampouco num fardo 

impossível de ser carregado pela Ré. “Ex positis”, e com fulcro no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela procedência dos 

pedidos formulados na presente ação, para CONDENAR a reclamada a 

restituir à Autora o valor de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais), em 

dobro (art. 42, p.ú. CDC), acrescida de juros moratórios de 1% ao mês e 

correção monetária pelo INPC, a partir do desembolso. Opino, ainda, pela 

indenização por danos morais, no montante de R$ 1.000,00 (mil reais), 

corrigidos a partir desta sentença, nos termos da súmula 54 e 362 do STJ. 

Sem custas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto 

no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Registro automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso 

do livro respectivo, a teor do art. 317, §4º, da CNGC. Encaminho à MM. 

Juíza para homologação. Antonio Orli Macedo Melo Juiz Leigo Vistos. 

Homologo a minuta de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. 

Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, data registrada pelo 

sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005161-89.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS FONSECA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA DA SILVA REZENDE OAB - MT25724/O (ADVOGADO(A))
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Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1005161-89.2019.8.11.0045. REQUERENTE: LUIS CARLOS FONSECA 

FERREIRA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. I.Relatório. 

Relatório dispensado na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. II. 

Fundamentação. Julgo antecipadamente a lide, nos termos do artigo 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil porquanto os elementos coligidos nos 

autos prescindem de dilação probatória, sobretudo pela ausência de 

necessidade de oitiva das partes em audiência e, também, porque as 

provas produzidas até então são suficientes para o resultado da lide. Os 

documentos juntados com a petição inicial são suficientes para o deslinde 

da controvérsia apresentada, de modo que não merece acolhimento a 

preliminar apresentada pela requerida. Além disso, a reclamada 

apresentou contestação de mérito, demonstrando, por outro lado, 

resistência a pretensão do reclamante. Com efeito, embora a relação 

havida nos autos seja de consumo e, portanto, disciplinada pelo Código de 

Defesa do Consumido, não significa decisão automática e favorável a 

parte autora/consumidora na relação havida, sobretudo quando há 

documentos que devem ser analisados estritamente no caso. O pedido 

não merece acolhimento. Isso porque o autor assinou contrato de 

prestação de serviços de telefonia móvel, conforme cópia juntada aos 

autos (Id. 28933878). Além disso, a contestação está instruída com o 

histórico das faturas dos serviços prestados e utilizados pelo autor, 

demonstrando, por outro lado, a existência de pagamentos das 

respectivas faturas por longo período. Há de se ressaltar, todavia, que 

embora o contrato seja de adesão, o autor anuiu com as cláusulas ao 

contratar os serviços, presumindo, portanto, que tinha conhecimento a 

respeito dos valores cobrados e quanto deveria pagar mensalmente. 

Ressalte-se ainda que a contratação foi de maneira presencial, mediante a 

apresentação de documentos pessoais da parte autora. Além disso, a 

existência de pagamentos afasta a hipótese de fraude na contratação, 

vez que o pagamento, na espécie, é incompatível com a fraude. Portanto, 

não há prova capaz de eximir o reclamante de sua responsabilidade 

perante a operadora de telefonia que prestou o serviço na forma 

contratada. Sendo assim, a inadimplência do reclamante é motivo 

suficiente para que a operadora de telefonia restringisse o nome do autor 

no cadastro de inadimplentes, agindo, portanto, no exercício regular de 

seu direito legalmente reconhecido. Quanto ao contrato coligido aos autos 

pela requerida, o autor não manifestou-se a respeito. Por todo o exposto, 

havendo legítimo motivo para a inscrição do nome do reclamante no 

cadastro de devedores, de rigor a improcedência dos pedidos. Por 

conseguinte, uma vez que a reclamada atuou no exercício regular de 

direito ao incluir o nome do reclamante no cadastro de inadimplentes, de 

rigor a procedência do pedido contraposto ante o reconhecimento da 

dívida de R$ 158,18 (cento e cinquenta e oito reais e dezoito centavos), 

sobre o qual incide correção monetária e juros de mora desde o 

inadimplemento. Por arremate, há que ser reconhecido à parte autora a 

condição de litigante de má-fé, pois ficou evidente que se utilizou do 

processo de maneira indevida, objetivando fim diverso daquele que se 

espera de uma tutela jurisdicional justa. Para tanto, inclusive, alterou a 

verdade dos fatos, questionando a existência da dívida e a inscrição do 

seu nome no cadastro de devedores, quando, na realidade, utilizou os 

serviços disponibilizados na linha telefônica fornecida pela reclamada. 

Assim, verificada a litigância de má-fé, nos termos dos artigos 77, 80 e 81 

do Código de Processo Civil deve a parte ser condenada ao pagamento de 

multa (diante do dever de comportamento ético exigido das partes) 

equivalente a 2% do valor atribuído à causa, em favor da reclamada, tudo 

devidamente corrigido até o desembolso, consoante o disposto no artigo 

81 do CPC e de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa. 

III. Dispositivo. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado 

na reclamação cível proposta por LUIS CARLOS FONSECA FERREIRA em 

desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S/A. o que faço com análise do mérito 

nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Consequentemente, JULGO PROCEDENTE o pedido contraposto 

apresentado por TELEFÔNICA BRASIL S.A. (VIVO) em desfavor de LUIS 

CARLOS FONSECA FERREIRA, e condeno o reclamante ao pagamento do 

débito R$ 158,18 (cento e cinquenta e oito reais e dezoito centavos), 

sobre o qual incide correção monetária pelo INPC, acrescido de juros de 

mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do inadimplemento/vencimento 

da dívida. Além disso nos termos dos artigos 77, 80 e 81 do Código de 

Processo Civil, condeno o reclamante ao pagamento de multa (diante do 

dever de comportamento ético exigido das partes) equivalente a 2% e de 

honorários advocatícios de 10%, ambos sobre o valor da causa, 

devidamente corrigido até o desembolso, consoante o disposto no artigo 

81 do CPC. Consequentemente, julgo o mérito na forma do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). A isenção de 

custas nesta fase processual não isenta a parte autora ao pagamento da 

multa por litigância de má-fé fixada nos autos. Nos termos do artigo 40 da 

Lei n. 9.099/95, submeto a presente decisão à apreciação para posterior 

homologação da M.M. Juíza Togada. Publicação no PJE. Lucas do Rio 

Verde - MT, 23 de março de 2020. César Lima de Paula Juiz leigo Vistos. 

Homologo a minuta de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. 

Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, data registrada pelo 

sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005354-07.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOELSON DA SILVA LUCAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO ANTONIO DA SILVA LUCAS OAB - MT25795/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):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1005354-07.2019.8.11.0045. REQUERENTE: JOELSON DA SILVA LUCAS 

REQUERIDO: OI BRASILTELECOM Vistos. I.Relatório. Relatório dispensado 

na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. II. Fundamentação. Julgo 

antecipadamente a lide, nos termos do artigo 355, inc. I, do Código de 

Processo Civil porquanto os elementos coligidos nos autos prescindem de 

dilação probatória. Os documentos que instruem a petição inicial são 

hábeis ao julgamento da causa, tendo possibilitado a apresentação de 

defesa pelo requerido. Além disso, não há previsão no ordenamento 

jurídico pátrio quanto à exigência de esgotamento da via administrativa 

como requisito para a propositura de ação perante o Poder Judiciário. 

Aliás, é possível aferir que diante dos termos utilizados na peça defensiva 

do requerido, é clara a resistência demonstrada quanto à pretensão da 

parte autora. Não se vislumbra a ocorrência de prescrição à pretensão 

formulada pelo reclamante, tendo em vista que, em não havendo prova em 

sentido contrário, o autor tomou conhecimento a respeito da negativação 

do seu nome no cadastro de devedores no dia 02.01.2019. De outro lado, 

a inscrição do nome do reclamante no rol de inadimplentes ocorreu no mês 

12/2016, e a propositura da ação ocorreu no dia 28.10.2019. Com efeito, o 

prazo a ser considerado é aquele previsto no artigo 206, § 3º, do Código 

Civil, ou seja, de três, porém, a partir do conhecimento da parte autora em 

relação a efetiva inscrição do seu nome no rol de inadimplentes, o que não 

ocorreu na espécie. No mérito, o reclamante alegou que era cliente da 

empresa de telefonia requerida, mas cancelou os serviços contratados. 

Porém, mesmo após muito tempo do cancelamento dos serviços a 

empresa reclamada exige o pagamento de R$ 322,62 (trezentos e vinte e 

dois reais e sessenta e dois centavos). A requerida, por sua vez, 

defendeu a existência da cobrança sob a alegação de que a cobrança se 

refere ao período em que o serviço ainda estava ativo. Informou, ainda, a 

relação aos débitos das faturas de 04/2016, 07/2016, 07/2016, 07/2016 e 

11/2016, que somam o valor de R$ 322,62 (trezentos e vinte e dois reais e 

sessenta e dois centavos). Além disso, informou que a dívida também é 

sobre o contrato móvel cujo contratante foi o autor, no valor de R$ 47,04 

(quarenta e sete reais e quatro centavos) e de R$ 6,55 (seis reais e 
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cinquenta e cinco centavos), em que o autor deixou de realizar os 

pagamentos devidos. Com efeito, em que pese as alegações da requerida 

de que a cobrança é devida, deixou de colacionar aos autos prova escrita 

consistente na juntada de faturas dos serviços de telefonia prestada ao 

consumidor, a fim de aferir o histórico de pagamento e o período do 

inadimplemento. O histórico do serviço serve para comprovar a utilização 

do serviço. E se houve a utilização, a cobrança passa a ser devida pela 

empresa prestadora do serviço, mas, como não houve prova nos autos 

nesse sentido, a cobrança tornou-se indevida por ausência de prova da 

prestação do serviço, bem como do consumo pelo autor. Pelo contrário, 

não há prova material nos autos que confere legitimidade da negativação 

do nome do reclamante no rol de inadimplentes, ônus do qual não se 

desincumbiu a reclamada (art. 373, inc. II, do CPC). A simples menção a 

respeito da contratação do serviço ou referências a respeito da 

contratação não serve de prova contra o reclamante para eximir a 

requerida da responsabilidade pela inclusão indevida do nome do autor no 

cadastro de devedores. Portanto, a parte requerida é plenamente 

responsável pela informação mantida no rol de inadimplentes em relação 

aos dados da autora, porque não logrou êxito em comprovar a legalidade 

da cobrança, assim como não logrou êxito comprovar a legalidade da 

inscrição do nome do reclamante no cadastro de inadimplentes porquanto 

não há provas acerca da efetiva contratação do serviço. Além disso, via 

de consequência é a declaração de inexigibilidade da dívida de R$ 322,62 

(trezentos e vinte e dois reais e sessenta e dois centavos), devendo a 

requerida promover o cancelamento da respectiva anotação indevida 

sobre o nome do autor no cadastro de inadimplentes. Consequentemente, 

o dano moral no caso em apreço é evidente, pois a requerida não provou 

que a informação de inadimplência em nome do reclamante tenha sido 

regular, circunstância causadora de abalo psíquico na pessoa. Cediço que 

para a caracterização do dano moral não se exige prova de perturbação 

íntima do ofendido. Ela se passa no interior da personalidade e existe in re 

ipsa e, portanto, trata-se de presunção absoluta. Não necessita a parte 

autora comprovar que suportou sofrimento, que sofreu constrangimentos, 

humilhações e etc. pelo fato da negativação no cadastro de devedores. 

No caso dos autos, a parte autora se desincumbiu do ônus que lhe 

competia (art. 373, inc. I, do CPC), que houve inscrição irregular no 

cadastro restritivo de crédito causadora de transtornos em sua 

personalidade. Reconhecido o dano moral, impõe-se a mensuração da 

reparação, considerando os critérios adotados pela doutrina e 

jurisprudência. Assim, considerando as capacidades financeiras da parte 

autora e do requerido; o grau da lesão verificada (inscrição indevida no rol 

de inadimplentes); o princípio da irreparabilidade do dano moral, pois na 

verdade se busca levar tão somente a sensação de reparabilidade ao 

lesado; o caráter pedagógico da medida, que servirá para que o requerido 

adote maiores cautelas nos comportamentos futuros visando não reincidir 

novamente em fatos dessa natureza; a título de indenização fixo o valor 

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). III. Dispositivo. Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado na reclamação cível proposta por 

JOELSON DA SILVA LUCAS em desfavor de OI S/A., para: (i) TONAR 

definitiva a tutela provisória concedida nos autos (Id. 28071696); (ii) 

DECLARAR a inexigibilidade da dívida, objeto da presente ação, no valor 

de R$ 322,62 (trezentos e vinte e dois reais e sessenta e dois centavos), 

devendo a requerida promover o cancelamento e a exclusão da 

respectiva anotação indevida sobre o nome do autor no cadastro de 

inadimplentes, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da intimação 

desta decisão, sob pena de multa diária que desde logo fixo em R$ 150,00 

(cento e cinquenta reais), limitado ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais); e (iii) CONDENAR o requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais) a título de compensação por dano moral, sobre o qual incide 

correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula 362 do 

STJ), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a.m., a partir do 

evento danoso, ou seja, a contar da data de inscrição indevida do nome 

do autor no cadastro de devedores (Súmula 54 do STJ). 

Consequentemente, julgo o mérito na forma do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Retifique-se o polo passivo da lide, fazendo 

constar OI S/A. Anote-se. Após o trânsito em julgado e não efetuado o 

pagamento no prazo do artigo 523 do CPC, incidirá multa de 10% (dez por 

cento) sobre o crédito atualizado até o efetivo pagamento. Sem 

condenação em custas processuais e de honorários advocatícios (arts. 

54 e 55 da Lei n. 9.099/95). Submeto a apreciação para posterior 

homologação da M.M.Juíza Togada (art. 40 da Lei 9.099/95). Publicação no 

PJE. Lucas do Rio Verde - MT, 23 de março de 2020. César Lima de Paula 

Juiz leigo Vistos. Homologo a minuta de sentença elaborada pelo Juiz 

Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus 

efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, data 

registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011232-27.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DENICOLO & BEUTLER LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAGALI RAFAELA DA SILVA - ME (EXECUTADO)

JOSE HENRIQUE CENTURION BARBOSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Compulsando os autos verifico que a obrigação fora 

cumprida pelo devedor, conforme apontado. “Ex positis”, DECLARO 

EXTINTA a ação, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Novo Código de 

Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Arquive-se e dê-se baixa, 

observadas as formalidades legais. Antonio Orli Macedo Melo Juiz Leigo 

Vistos. Homologo a minuta de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, nos 

termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos 

jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, data registrada 

pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003845-46.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NIPOFLEX SERVICOS ADMINISTRATIVOS E TERCEIRIZADOS EIRELI - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVERALDO PERTILE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Compulsando os autos verifico que a obrigação fora 

cumprida pelo devedor, conforme apontado. “Ex positis”, DECLARO 

EXTINTA a ação, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Novo Código de 

Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Arquive-se e dê-se baixa, 

observadas as formalidades legais. Antonio Orli Macedo Melo Juiz Leigo 

Vistos. Homologo a minuta de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, nos 

termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos 

jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, data registrada 

pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000063-26.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DA SILVA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONATAN GOMES DUARTE OAB - PR0071613A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO DE OLIVEIRA CAMARGO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento e decido. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA proposta por DA 

SILVA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME, em face de 

LUCIANO DE OLIVEIRA CARMAGO, objetivando o recebimento do débito 

representado pelas notas promissórias e documentos de prestação de 

serviços inclusos nos autos. Inicialmente, é preciso ressaltar que a 

ausência noticiada na audiência de conciliação foi da parte Reclamada e 
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não da Autora, que se fez representar por preposto com poderes para 

transigir, conforme documentos juntados pelo nobre causídico em id. 

28311073. Observa-se do MANDADO DE CITAÇÃO que, apesar de 

devidamente citada e intimada, a parte Reclamada não compareceu a 

audiência de conciliação, o que importa na presunção de veracidade dos 

fatos alegados pela parte reclamante no pedido inicial, conforme dispõe o 

artigo 20 da Lei n.º 9.099/95. Urge ressaltar, por derradeiro, que os 

documentos acostados aos autos, corroboram as assertivas feitas pela 

parte requerente. O requerido foi devidamente citado, conforme se verifica 

do MANDADO aportado, sendo que para levar a efeito referida citação e 

intimação foi obedecido o disposto no artigo 18, inciso III da Lei n.º 

9.099/95, que assim dispõe: Art. 18. A citação far-se-á: (...) III - sendo 

necessário, por oficial de justiça, independentemente de mandado ou carta 

precatória; A Lei nº 9.099/95 é bastante clara em seu artigo 20: “Não 

comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de 

instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no 

pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do juiz”. Portanto, 

DECLARO a REVELIA da parte requerida, com fulcro no art. 20 da Lei 

9.099/95, uma vez que não compareceu à audiência de conciliação 

designada mesmo intimado, existindo, portanto, presunção de veracidade 

dos fatos alegados pela parte requerente na petição inicial. Todavia, 

apesar de já haver nos autos elementos suficientes para o julgamento da 

lide, conforme se verifica na parte final do referido artigo, a revelia, por si 

só, não implica na procedência total do pedido, pois se trata de presunção 

relativa. É entendimento pacífico que “os fatos é que se reputam 

verdadeiros; a revelia tem seus efeitos restritos à matéria de fato, 

excluídas as questões de direito’ (RTFR 159/73)”. Ainda neste sentido: “A 

presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor em face à revelia 

do réu é relativa, podendo ceder a outras circunstâncias constantes dos 

autos, de acordo com o princípio do livre convencimento juiz (RSTJ 20/252, 

não conheceram, maioria)”. Com fulcro no princípio do livre convencimento 

e levando-se em consideração a prova documental carreada aos autos, 

entendo que a demanda deve ser julgada procedente. “Ex Positis”, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, condenando a parte Reclamada a pagar à 

parte Autora a quantia descrita nas cártulas que embasam a presente 

ação, qual seja R$ 2.620,00 (dois mil seiscentos e vinte reais), corrigidos 

monetariamente e acrescida de juros legais de 1% ao mês desde o 

respectivo vencimento. Nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95, deixo de 

condenar as partes ao pagamento de custas e honorários advocatícios. 

Encaminho à MM. Juíza para homologação. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Antonio Orli Macedo Melo Juiz Leigo Vistos. Homologo a 

minuta de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. 

Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, data registrada pelo sistema. Melissa 

de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005083-95.2019.8.11.0045
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Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE REZENDE OAB - MT0010955A 

(ADVOGADO(A))
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VIACAO NOVO HORIZONTE LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GEANDRE BUCAIR SANTOS OAB - MT7722-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

Vistos, etc. Autorizado pelo disposto no art. 38 da Lei nº 9.099/95, deixo 

de apresentar Fundamento. Decido. Atendendo aos 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 MORAIS. Aduz a reclamante que contratou 

os serviços da Ré com o fim de comparecer em uma consulta médica 

agendada, afirma que no trajeto o ônibus teve uma pane seca e, em 

decorrência da falha da Requerida, teve um atraso de aproximadamente 

de 01h50min na chegada em seu destino. Discorre que o atraso teve 

efeito dominó em sua programação, gerando danos morais indenizáveis. 

Observa-se do AR juntado nos autos, que, apesar de devidamente citada 

e intimada, a parte reclamada não compareceu ao ato (audiência 

conciliatória), o que importa na presunção de veracidade dos fatos 

alegados pela parte Reclamante no pedido inicial, conforme dispõe o artigo 

20 da Lei n.º 9.099/95. Urge ressaltar, por derradeiro, que os documentos 

acostados aos autos, corroboram as assertivas feitas pela parte 

requerente. O requerido foi devidamente citado, conforme se verifica da 

Carta de Citação e Intimação pelo Correio e do Aviso de Recebimento, 

aportado aos autos, sendo que para levar a efeito referida citação e 

intimação foi obedecido o disposto no artigo 18, inciso II da Lei n.º 

9.099/95, que assim dispõe: Art. 18. A citação far-se-á: I - por 

correspondência, com aviso de recebimento em mão própria; II - 

tratando-se de pessoa jurídica ou firma individual, mediante entrega ao 

encarregado da recepção, que será obrigatoriamente identificado; A Lei nº 

9.099/95 é bastante clara em seu artigo 20: “Não comparecendo o 

demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e 

julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, 

salvo se o contrário resultar da convicção do juiz”. Portanto, DECLARO a 

REVELIA da parte requerida, com fulcro no art. 20 da Lei 9.099/95, uma 

vez que não compareceu à audiência de conciliação designada mesmo 

intimado, existindo, portanto, presunção de veracidade dos fatos alegados 

pela parte requerente na petição inicial. Todavia, apesar de já haver nos 

autos elementos suficientes para o julgamento da lide, conforme se 

verifica na parte final do referido artigo, a revelia, por si só, não implica na 

procedência total do pedido, pois se trata de presunção relativa. É 

entendimento pacífico que “os fatos é que se reputam verdadeiros; a 

revelia tem seus efeitos restritos à matéria de fato, excluídas as questões 

de direito’ (RTFR 159/73)”. Ainda neste sentido: “A presunção de 

veracidade dos fatos alegados pelo autor em face à revelia do réu é 

relativa, podendo ceder a outras circunstâncias constantes dos autos, de 

acordo com o princípio do livre convencimento juiz (RSTJ 20/252, não 

conheceram, maioria)”. Com fulcro no princípio do livre convencimento do 

magistrado e levando-se em consideração a prova documental carreada 

aos autos, passo a análise do feito. Da análise dos autos, verifica-se que 

o reclamante adquiriu previamente passagem aérea da companhia 

reclamada. Insta consignar que é ponto INCONTROVERSO nos autos que 

ocorreu um atraso de 1h50min. O atraso apenas ensejara o alegado dano, 

quando superior a quatro horas, nos demais casos, este é considerado 

ínfimo, e de acordo com a providência necessária para que a viagem 

pudesse realizar-se de forma segura. Nesse sentido: Ementa: RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. 

ATRASO E ANTECIPAÇÃO DE VÔO INFERIOR A 04 HORAS. DANOS 

MORAIS INOCORRENTES. 1. Hipótese em que o atraso no embarque no 

vôo de ida, em pouco mais de 02 horas, e a antecipação do vôo de 

regresso, em pouco mais de 03 horas, não causou prejuízos aos 

demandantes, de modo a atingir atributos da personalidade, tratando-se de 

mero aborrecimento do cotidiano. 2. A ausência de prova acerca dos 

prejuízos que teriam sido suportados pelos demandantes em razão da 

mudança dos horários de embarque, afasta o direito de indenização por 

abalo moral. 3. Danos morais não configurados, considerando inexistir 

prova do abalo moral excepcional, que deveria ter sido demonstrado pela 

parte autora. RECURSO PROVIDO. UNÂNIME. (Recurso Cível Nº 

71006876247, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 28/03/2018). Logo, entendo 

que o pedido de indenização por danos morais dever ser rejeitado, porque 

os fatos versados, não causaram ao autor abalo psíquico autônomo 

independente do constrangimento normalmente trazido pelo mero 

aborrecimento, não envolvendo dor e sofrimento profundo, não ferindo 

qualquer direito de personalidade do requerente. No julgamento de caso 

análogo a jurisprudência assim se posicionou, consoante decisões que 

abaixo colaciono: “(...)DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DEVER DE 

INDENIZAR AFASTADO. PEDIDO SUCESSIVO DE MAJORAÇÃO DOS 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PREJUDICADO DIANTE DA MANUTENÇÃO 

DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O dano moral 

deve ser aplicado naqueles casos em que o individuo sofre lesão de 

cunho não patrimonial, ou seja, abalo psíquico em sua vida particular. No 

entanto, há situações que representam apenas dissabor do cotidiano, 

fatos que as pessoas estão sujeitas por conviver em sociedade e, nessas 

circunstâncias, não há que se falar em dano moral.”(destacamos)(TJ-SC - 

AC: 749395 SC 2011.074939-5, Relator: Stanley da Silva Braga, Data de 

Julgamento: 07/02/2012, Sexta Câmara de Direito Civil, Data de Publicação: 

Apelação Cível n. , de Correia Pinto, undefined) Soma-se: “(...)MERO 

ABORRECIMENTO, INERENTE À VIDA DE RELAÇÃO. Os danos morais 

estão relacionados apenas às situações de efetiva violação da dignidade 
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da pessoa humana, sob pena de se banalizar o instituto. Assim, somente 

nos casos em que houver grave abalo psicológico, dor, angústia, em 

razão da afronta aos direitos inerentes à personalidade é que se há de 

reconhecê-los. Os meros incômodos decorrentes de relação de 

consumo,...” (destacamos) (TJ-RS - Recurso Cível: 71002940336 RS , 

Relator: João Pedro Cavalli Junior, Data de Julgamento: 14/07/2011, 

Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

18/07/2011, undefined) É fato que, muitas vezes, estes acontecimentos 

são desagradáveis, causando desconforto e aborrecimento o que, por si 

só, não ensejam qualquer espécie de indenização (salvo por danos 

materiais, se for o caso), pois, imaginemos se, toda vez que fossemos 

vítimas de infortúnios episódios, pleitearíamos indenizações junto ao 

Judiciário! Causaríamos, assim, um verdadeiro caos, um abarrotamento 

desnecessário da Justiça com situações que facilmente seriam resolvidas 

pelo bom senso. Assim, os requisitos exigidos para a configuração da 

responsabilidade civil e do dever de indenizar não encontram ressonância 

nos autos, sendo medida imperiosa o indeferimento do pedido de 

condenação da parte ré a pagar reparação por danos morais. Sendo 

assim, DECIDO: Com fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo 

Civil, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos autorais, vez que os fatos 

versados nos autos, correspondem apenas a dissabor do cotidiano, fatos 

que as pessoas estão sujeitas por conviver em sociedade e, nessas 

circunstâncias, não há que se falar em dano moral, sendo caracterizado o 

mero aborrecimento, via de consequência, DECLARO EXTINTO o feito, 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Deixo de condenar as partes ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em virtude 

do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Interposto recurso inominado, 

independentemente de análise dos requisitos de admissibilidade da 

insurgência, nos termos dos arts. 994 a 1.014 do CPC, intime-se a parte 

apelada para as contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, subam 

os autos sem demora ao E. Tribunal de Justiça, com os nossos 

cumprimentos. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, §4º, da CNGC. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Encaminho o projeto de sentença à MM. 

Juíza Togada, para apreciação e posterior homologação. Antonio Orli 

Macedo Melo Juiz Leigo Vistos. Homologo a minuta de sentença elaborada 

pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta 

seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, data 

registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito
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Parte(s) Polo Passivo:

CATIANE ZAATREH CENTURION (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1003651-41.2019.8.11.0045. REQUERENTE: ANDERSON DA ROSA 

REQUERIDO: CATIANE ZAATREH CENTURION Vistos. Dispensado relatório 

(art. 38 da Lei n. 9.099/95). FUNDAMENTO e DECIDO. Tratam os presentes 

autos de ação monitória. Inicialmente, imperioso destacar que esta Vara do 

Juizado Especial possui competência exclusiva para dirimir litígios cuja 

marcha é a que está prevista na Lei nº 9.099/1995. Cediço é o 

entendimento de que a ação monitória se processa através de rito 

especial, previsto nos artigos 700 até 702 do novo Código de Processo 

Civil, de sorte que não se amolda ao procedimento da Lei dos Juizados 

Especiais (9.099/1995). Com efeito, dispõe o Enunciado 08 do FONAJE: 

“As ações cíveis sujeitas aos procedimentos especiais não são 

admissíveis nos Juizados Especiais”. (XXIX Fórum Nacional - Bonito/MS, 

25, 26 e 27 de maio de 2011). Deste modo, a competência para processar 

e julgar a presente ação é da Justiça Comum, haja vista tratar-se de 

procedimento especial, não podendo ser enquadrada nas causas de 

menor complexidade a que se refere o artigo 3º, da Lei nº. 9.099/1995. 

Nesse sentido: ECURSO INOMINADO. VALE COMPRA.AÇÃO MONITÓRIA. 

RITO ESPECIAL. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. 

SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA.RECURSO DESPROVIDO. (Recurso 

Cível, Nº 71008373078, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, Julgado em: 26-06-2019) 

(Grifo nosso). RECURSO INOMINADO.AÇÃO MONITÓRIA. RITO 

ESPECÍFICO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

CÍVEIS, DECLARADA DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM ANÁLISE 

DO MÉRITO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PREJUDICADO. 

(Recurso Cível, Nº 71008590473, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, Julgado em: 

28-05-2019) (Grifo nosso). Por conseguinte, ressalte-se que no caso dos 

autos, tendo em vista restar clara a intenção postulatória, mediante o 

manejo de ação monitória, não de cobrança, ainda que equivocadamente 

ajuizada nos juizados especiais, não há se falar em aplicação do princípio 

da fungibilidade para recebê-la como ação de cobrança, não havendo 

outra solução que não a extinção do feito sem resolução do mérito, com 

fulcro no artigo 51, inciso II, da Lei nº. 9.099/1995. Destarte, com fulcro no 

artigo 3º c/c artigo 51, inciso II, da Lei nº. 9.099/1995, julgo-me 

incompetente para processar e julgar a presente ação, motivo pelo qual 

JULGO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Sem custas e 

honorários (artigo 54, caput e 55, da Lei nº. 9.099/1995). Transitado em 

julgado, arquive-se. Dispensado o registro pelo Provimento 42/2008/CGJ. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, data 

registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1003992-67.2019.8.11.0045. REQUERENTE: JHENEFFE SUELLEM MOREIRA 

SANTOS REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos. Da análise dos autos, 

verifica-se que a parte reclamante, apesar de devidamente intimada, não 

compareceu à audiência de conciliação realizada, tão pouco comprovou 

os motivos de sua ausência, evidenciando-se o seu desinteresse 

processual e autorizando, assim, a extinção do feito. O Enunciado n.º 20, 

do FONAJE, tem a seguinte redação: “O comparecimento pessoal da parte 

às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada 

por preposto”. Como se vê, em conformidade com o Enunciado 20 do 

FONAJE, o comparecimento pessoal da parte nas audiências é obrigatório, 

pois, sua ausência é causa de extinção do processo, nos termos do artigo 

51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95, in verbis: “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” “Ex Positis”, e por 

tudo mais que dos autos consta, com arrimo no que dispõe o artigo 51, 

inciso I, da Lei n.º 9.099/95, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, condenando a parte reclamante ao pagamento 

das custas e eventuais despesas processuais, conforme ilação tirada do 

§ 2º do art.51 do mesmo Diploma Legal. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde/MT, data registrada pelo sistema. Melissa de Lima 

Araújo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005210-33.2019.8.11.0045
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JEAN EMANUEL DE MAGALHAES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 
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1005210-33.2019.8.11.0045. REQUERENTE: JEAN EMANUEL DE 

MAGALHAES FERREIRA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. 

Da análise dos autos, verifica-se que a parte reclamante, apesar de 

devidamente intimada, não compareceu à audiência de conciliação 

realizada, tão pouco comprovou os motivos de sua ausência, 

evidenciando-se o seu desinteresse processual e autorizando, assim, a 

extinção do feito. O Enunciado n.º 20, do FONAJE, tem a seguinte 

redação: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. 

A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto”. Como se vê, em 

conformidade com o Enunciado 20 do FONAJE, o comparecimento pessoal 

da parte nas audiências é obrigatório, pois, sua ausência é causa de 

extinção do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n.º 

9.099/95, in verbis: “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” “Ex Positis”, e por tudo mais que dos autos 

consta, com arrimo no que dispõe o artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95, 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

condenando a parte reclamante ao pagamento das custas e eventuais 

despesas processuais, conforme ilação tirada do § 2º do art.51 do mesmo 

Diploma Legal. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, 

data registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005472-80.2019.8.11.0045
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Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1005472-80.2019.8.11.0045. REQUERENTE: OSMAR RODRIGUES DE 

BRITO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Da análise dos autos, verifica-se 

que a parte reclamante, apesar de devidamente intimada, não compareceu 

à audiência de conciliação realizada, tão pouco comprovou os motivos de 

sua ausência, evidenciando-se o seu desinteresse processual e 

autorizando, assim, a extinção do feito. O Enunciado n.º 20, do FONAJE, 

tem a seguinte redação: “O comparecimento pessoal da parte às 

audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por 

preposto”. Como se vê, em conformidade com o Enunciado 20 do FONAJE, 

o comparecimento pessoal da parte nas audiências é obrigatório, pois, sua 

ausência é causa de extinção do processo, nos termos do artigo 51, 

inciso I, da Lei n.º 9.099/95, in verbis: “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” “Ex Positis”, e por tudo mais que 

dos autos consta, com arrimo no que dispõe o artigo 51, inciso I, da Lei n.º 

9.099/95, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, condenando a parte reclamante ao pagamento das custas e 

eventuais despesas processuais, conforme ilação tirada do § 2º do art.51 

do mesmo Diploma Legal. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, data registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006195-02.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BEMILTON PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1006195-02.2019.8.11.0045. REQUERENTE: BEMILTON PEREIRA DOS 

SANTOS REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. Da análise dos 

autos, verifica-se que a parte reclamante, apesar de devidamente 

intimada, não compareceu à audiência de conciliação realizada, tão pouco 

comprovou os motivos de sua ausência, evidenciando-se o seu 

desinteresse processual e autorizando, assim, a extinção do feito. O 

Enunciado n.º 20, do FONAJE, tem a seguinte redação: “O 

comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto”. Como se vê, em 

conformidade com o Enunciado 20 do FONAJE, o comparecimento pessoal 

da parte nas audiências é obrigatório, pois, sua ausência é causa de 

extinção do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n.º 

9.099/95, in verbis: “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” “Ex Positis”, e por tudo mais que dos autos 

consta, com arrimo no que dispõe o artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95, 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

condenando a parte reclamante ao pagamento das custas e eventuais 

despesas processuais, conforme ilação tirada do § 2º do art.51 do mesmo 

Diploma Legal. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, 

data registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005352-37.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA CAVALCANTE ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATANE ROCHA DOS SANTOS OAB - MT19874/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. 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. LUCIA 

CAVALCANTE ROCHA move AÇÃO ORDINÁRIA em face de MATO 

GROSSO PREVIDENCIA – MTPREV e ESTADO DE MATO GROSSO. A 

presente lide versa sobre os descontos previdenciários sobre a Função 

de Dedicação Exclusiva - FDE. O Ente Público Estadual alega que as 

cobranças são legais. A Requerida MTPREV não apresentou defesa, 

contudo, a Lei nº. 560/2014 dispõe que: (...) Art. 51 Compete à 

Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso exercer as funções de 

representação judicial, consultoria e assessoria jurídica da MTPREV. 

Portanto, partes representadas. DA DELIMITAÇÃO DE 

RESPONSABILIDADE A Lei Complementar estadual nº 560, de 31 de 

dezembro de 2014, criou a intitulada “Mato Grosso Previdência MTPREV”, 

Autarquia Especial com a incumbência de gerir o Regime Próprio de 

Previdência dos Servidores Públicos do Estado. Assim, o Estado de Mato 

Grosso é parte ilegítima para figurar na presente ação, no tocante aos 

recolhimentos ocorridos a partir de janeiro de 2015. No mérito, os pedidos 

do autor são procedentes. A causa de pedir dos autos trata-se de matéria 

constitucional decidida nos autos do RE 593.068/SC com repercussão 

geral reconhecida e, no qual restou fixada 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. (grifei) 

Nesse sentido: 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 
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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. (STF, RE 593068, 

Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 

11/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO 

DJe-056 DIVULG 21-03-2019 PUBLIC 22-03-2019 - grifo nosso). Contudo, 

não se verifica o preenchimento dos requisitos para a ocorrência de 

repetição em dobro dos valores descontados dos proventos do 

promovente, motivo pelo qual a restituição deverá ocorrer na forma 

simples. Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC, OPINO 

PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na inicial para 

CONDENAR as Requeridas a restituir, na forma simples, a importância 

relativa aos descontos previdenciários sobre a FDE, devendo os valores 

serem corrigidos pelo IGP-DI a partir do pagamento indevido e juros 

moratórios fixados em 1% ao mês a partir do trânsito em julgado, nos 

termos da Súmula 188 do STJ. Deixo de condenar a promovida no 

pagamento de custas e despesas processuais, assim como honorários 

advocatícios, em virtude da gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados 

Especiais no primeiro grau de jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 

9.099/1995. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. I. C. Antonio Orli Macedo 

Melo Juiz Leigo Vistos. Homologo a minuta de sentença elaborada pelo 

Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta 

seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, data 

registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

6ª Vara

Intimação

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

Processo Número: 1005008-56.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

L. F. O. G. (AUTOR(A))

D. O. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA ROSA DE SOUZA OAB - MT22831/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. Z. G. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMAURI CESAR DA SILVA DIAS OAB - SP189451 (ADVOGADO(A))

RENATA CARDOSO CAMACHO DIAS OAB - SP198846 (ADVOGADO(A))

 

Intimação do advogado da parte autora para impugnar a contestação, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002802-69.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO VENDRUSCOLO (AUTOR(A))

TERESINHA MARIA DALL ALBA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONATAN GOMES DUARTE OAB - PR0071613A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intimação do advogado da parte autora para impugnar a contestação, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002445-89.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LAYRA DANIELLE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUIDO ICARO FRITSCH OAB - MT19381/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação do advogado da parte autora para impugnar a contestação, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002402-55.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RENAN RIBEIRO FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUIDO ICARO FRITSCH OAB - MT19381/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT16160-A (ADVOGADO(A))

 

Intimação do advogado da parte autora para impugnar a contestação, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002592-18.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EGLAYA CRISTINA DIAS CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUIDO ICARO FRITSCH OAB - MT19381/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação do advogado da parte autora para impugnar a contestação, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002861-57.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ATAISE RIGO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR OAB - MT23137/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO OAB - SP0152305A (ADVOGADO(A))

 

Intimação do advogado da parte autora para impugnar a contestação, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003435-80.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA LISOT KRENTKOWSKI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR OAB - RS71649 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intimação do advogado da parte autora para impugnar a contestação, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002981-03.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RIETE DE NAZARE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUIDO ICARO FRITSCH OAB - MT19381/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)
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Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação do advogado da parte autora para impugnar a contestação, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002962-94.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS WINICIUS OLIVEIRA ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUIDO ICARO FRITSCH OAB - MT19381/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação do advogado da parte autora para impugnar a contestação, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004147-70.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO MUHAMMAD JABER & CIA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Humberto de Oliveira Junior OAB - MT0011208A-B 

(ADVOGADO(A))

HEBER PEREIRA BASTOS OAB - MT0013698A-O (ADVOGADO(A))

DARLYANE LARISSA DOS SANTOS OAB - MT26155/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KAIRO COLLI (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABRICIA NICOLE MOURA RIBEIRO DE SOUZA OAB - MT24965/O 

(ADVOGADO(A))

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

 

Intimação do advogado da parte autora para impugnar a contestação, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003464-33.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR CARLOS OLSON (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE LOURDES BITENCOURT CRISTALDO (REQUERIDO)

M. L. BITENCOURT CRISTALDO - ME (REQUERIDO)

 

Intimação do(a) advogado(a) da parte autora para manifestar-se acerca 

do retorno do AR negativo, no prazo legal

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

Processo Número: 1000952-77.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

G. M. A. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KALINA ELIZABETH MORAIS CARNEIRO OAB - PB24586 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P. F. D. A. (REU)

M. M. A. S. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Intimação do advogado da parte autora para impugnar a contestação, no 

prazo legal.

Segunda Entrância

Comarca de Água Boa

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000532-13.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

Bruna Maria Ribeiro Carmelino (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE IVAN CARMELINO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 1ª Vara 

PJE nº 1000532-13.2020.8.11.0021 DESPACHO 1 – Atendidos os 

requisitos formais do artigo 260 do Código de Processo Civil, CUMPRA-SE 

com urgência 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, 20 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.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000356-34.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS TENORIO RESENDE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARYKELLER DE MELLO OAB - SP336677 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 1ª Vara 

PJE nº 1000356-34.2020.8.11.0021 DECISÃO Trata-se de ação revisional 

de contrato com pedido de tutela de urgência ajuizada por JOSÉ CARLOS 

TERNORIO RESENDE em face do BANCO BRADESCO S/A, ambos 

qualificados nos autos em epígrafe. Alega a parte autora que firmou 

contrato de empréstimo com a instituição requerida, constatando 

posteriormente que as taxas estabelecidas no negócio jurídico são 

abusivas, estando acima daquelas praticadas no mercado financeiro. 

Assevera ainda que os juros estipulados no instrumento contratual não 

correspondem ao valor da prestação cobrada pelo requerido. Dessa 

forma, pugna pela concessão de tutela de urgência a fim de que os 

encargos contratuais e as prestações sejam imediatamente reduzidos 

para o patamar que considera correto. Breve relato. Fundamenta-se. 

Decide-se. Inicialmente, sobreleva registrar que diante da situação de 

anormalidade vivenciada no País, a presente decisão está entre aquelas 

permitidas pela Resolução n. 313, de 19 de março de 2020 do CNJ. 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). 
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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. No caso em tela, em análise detida dos autos, reputa-se não 

preenchido o requisito da probabilidade de direito. Em que pese o 

requerente afirme que os juros aplicados não correspondem àqueles 

estabelecidos no instrumento contratual, verifica-se que o contrato 

anexado aos autos prevê expressamente a capitalização dos juros, além 

de estipular taxa de juros de juros anual em patamar superior ao 

duodécuplo da taxa de juros mensal pactuada (id. 29532064). Nesta 

senda, é certo que aplicando-se juros simples à operação – 

contrariamente ao pactuado no contrato - será obtido valor total inferior, 

conforme cálculo planilha carreada pelo autor (id. 29532070). Entretanto, 

até mesmo o referido cálculo apresentado, quando aplicou a metodologia 

utilizada no contrato - tabela price - encontrou valor idêntico em relação à 

prestação do empréstimo. O Superior Tribunal de Justiça sedimentou 

entendimento de que: a) As instituições financeiras não se sujeitam à 

limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 

22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios 

superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade (Súmula 

382/STJ); c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de 

mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É 

admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações 

excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a 

abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada 

(art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às 

peculiaridades do julgamento em concreto. (REsp 1061530/RS, Rel. 

Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 

10/03/2009). Outrossim, consoante orientação da aludida Corte de Vértice, 

a limitação dos juros remuneratórios apenas se justifica em caso de 

flagrante discrepância entre a taxa média de mercado e aquela praticada 

pela instituição financeira[2], o que não restou demonstrado no caso 

concreto. Salienta-se, por fim, que “a capitalização de juros em 

periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e 

clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior 

duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa 

efetiva anual” (REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. 

p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado 

em 08/08/2012, DJe 24/09/2012). Destarte, não restando evidenciada, por 

essa análise perfunctória, a probabilidade de direito do autor, o 

indeferimento da tutela pretendida é medida que se impõe. 1 – Ante o 

exposto, com arrimo no art. 300 do CPC, este Juízo INDEFERE o pedido de 

tutela de urgência de natureza antecipada formulado pelo autor, ante a 

ausência do requisito da probabilidade de direito. 2 - Considerando que a 

demanda em destaque versa sobre 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 19 de maio de 2020 

às 17h30min (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. 3 – 

EXPEÇA-SE carta de citação e intimação do réu, nos termos do art. 248 do 

CPC, observando-se que o ato deverá ser cumprido com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias para o comparecimento da audiência de 

conciliação acima designada, conforme determina o art. 334 do Código de 

Processo Civil, 4 – O réu poderá oferecer contestação no prazo de 15 

(quinze) dias contados da data de audiência de conciliação, de acordo 

com as normas dos artigos 336 e 337 do CPC, sem prejuízo de 

ajuizamento de reconvenção, conforme autoriza o art. 343 do CPC, 

devendo ser certificado o prazo destes instrumentos pela Secretaria 

deste Juízo. 5 – Na hipótese de o réu alegar em sua contestação fato 

impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das 

matérias mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o advogado deste 

via DJE para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, 

conforme preceituam os artigos 350 e 351 do CPC. 6 – INTIME-SE o 

advogado do autor, via DJE, para o comparecimento na audiência de 

conciliação designada (art. 334, §3º do CPC). 7 – CONSIGNE-SE no 

expediente de comunicação das partes advertência de que a ausência 

delas na audiência de conciliação referida no item “2” irá acarretar multa 

por ato atentatório à dignidade de justiça na proporção de 2 % sobre o 

valor da causa ou da vantagem econômica pretendida, conforme 

determina o art. 334, §8º do CPC, exceto se ambas as partes em conjunto 

manifestarem o desinteresse na realização da audiência (art. 334, §4º, 

inciso I do CPC), 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. 

8 – Por fim, após a realização da audiência de conciliação, sendo obtida 

ou não a conciliação, devendo 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. 9 – Evidenciados 

os pressupostos legais, este Juízo DEFERE os benefícios da assistência 

judiciária gratuita nos termos do art. 98 do CPC. 10 – CUMPRA-SE. Água 

Boa/MT, 20 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. [2] (AgInt no REsp 

1349695/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 

26/02/2019, DJe 15/03/2019)

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000409-15.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO HENRIQUE WOTH (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA LIRA FALCO OAB - MT21813/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REU)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 1ª Vara 

PJE nº 1000409-15.2020.8.11.0021 DECISÃO Trata-se de ação de 

indenização por danos morais com pedido de tutela antecipada ajuizada 

por JULIO HENRIQUE WOTH em face de ANHAGUERA EDUCACIONAL 

LTDA todos qualificados no processo em epígrafe. Alega a parte autora 

que é contratante dos serviços educacionais prestados pela requerida e 

que por estar em atraso em relação a algumas mensalidades negociou seu 

débito e efetuou o pagamento conforme o acordo. Aduz que após alguns 

dias seu nome foi incluído em cadastro de inadimplentes em razão do 

mesmo débito, já adimplido. Desta forma, requer a concessão de tutela de 

urgência a fim de que seu nome seja retirado dos cadastros dos órgãos 

de proteção ao crédito. Fundamenta-se. Decide-se. Inicialmente, sobreleva 

registrar que esta decisão está entre aquelas constantes no rol da 

Resolução n. 313, de 19 de março de 2020 do CNJ, ante a situação de 

anormalidade vivenciada pelo País. 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 
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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” Destaca-se ainda que, em regra, não será 

possível a concessão da tutela de urgência de natureza antecipada 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, 

§3º do Código de Processo Civil). Feitas essas considerações, em análise 

dos autos, conclui-se que o pedido de tutela de urgência formulado pelo 

autor merece acolhimento. Primeiramente, quanto à probabilidade de 

direito, o instrumento particular de confissão e novação de dívida carreado 

aos autos indica que o autor se comprometeu a pagar a parcela única de 

R$ 1.645,48 (mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e quarenta e oito 

centavos), com vencimento previsto para o dia 16/12/2019, em função da 

novação do antigo débito, restando expressamente consignado que 

haveria desconto equivalente a R$ 4.963,45 (quatro mil, novecentos e 

trinta e seis reais e quarenta e cinco centavos) em relação às prestações 

em atraso (id. 29857493). De acordo com o comprovante de id. 29857499, 

o pagamento foi efetuado no dia do vencimento, ou seja, tempestivamente. 

Outrossim, conforme extrato do Serasa, a inclusão da restrição efetuada 

no dia 20/12/2019 decorreu do suposto não pagamento das mesmas 

dívidas contempladas no instrumento de novação (mensalidades em 

atraso), constando os mesmos números de documentos e os respectivos 

vencimentos (id. 29857505). No que toca ao perigo de dano, a inclusão 

indevida nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito gera 

reconhecido constrangimento, sendo inclusive assente no Superior 

Tribunal de Justiça a orientação de que tal conduta gera dano presumido 

(in re ipsa), prescindindo, dessa forma, da comprovação de efetivo 

prejuízo. Destarte, estando suficientemente demonstrada a presença dos 

requisitos legais, o deferimento da tutela pretendia é medida que se impõe. 

1 – Ante o exposto, com fulcro no art. 300 do Código de Processo Civil, 

este Juízo DEFERE o pedido de tutela de urgência veiculado na inicial, para 

determinar que o requerido ANHAGUERA EDUCACIONAL LTDA promova, 

no prazo de 05 (cinco) dias, a retirada do nome da autora dos registros 

dos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de aplicação de multa diária 

no valor de R$ 100,00 (cem reais), limitada ao total de R$ 2.500,00 (dois mil 

e quinhentos reais). 2 - Considerando que a demanda em destaque versa 

sobre 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 03 de junho de 2020 às 12h30min (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. 3 – EXPEÇA-SE carta de citação e intimação do réu, 

nos termos do art. 248 do CPC, observando-se que o ato deverá ser 

cumprido com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para o 

comparecimento da audiência de conciliação acima designada, conforme 

determina o art. 334 do Código de Processo Civil, 4 – O réu poderá 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias contados da data de 

audiência de conciliação, de acordo com as normas dos artigos 336 e 337 

do CPC, sem prejuízo de ajuizamento de reconvenção, conforme autoriza 

o art. 343 do CPC, devendo ser certificado o prazo destes instrumentos 

pela Secretaria deste Juízo. 5 – Na hipótese de o réu alegar em sua 

contestação fato impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou 

quaisquer das matérias mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o 

advogado deste via DJE para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se a respeito, conforme preceituam os artigos 350 e 351 do 

CPC. 6 – INTIME-SE o advogado do autor, via DJE, para o comparecimento 

na audiência de conciliação designada (art. 334, §3º do CPC). 7 – 

CONSIGNE-SE no expediente de comunicação das partes advertência de 

que a ausência delas na audiência de conciliação referida no item “2” irá 

acarretar multa por ato atentatório à dignidade de justiça na proporção de 

2 % sobre o valor da causa ou da vantagem econômica pretendida, 

conforme determina o art. 334, §8º do CPC, exceto se ambas as partes em 

conjunto manifestarem o desinteresse na realização da audiência (art. 

334, §4º, inciso I do CPC), 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. 8 – Por fim, após a realização da audiência de conciliação, sendo 

obtida ou não a conciliação, devendo 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. 9 - 

Evidenciados os pressupostos do art. 98 do Código de Processo Civil, 

este Juízo DEFERE os benefícios da assistência judiciária gratuita. 10 – 

CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 20 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.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001137-90.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO NOLASSO DOS SANTOS (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:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DAS PARTES, por meio de 

seus advogados habilitados, para que tomem ciência da redesignação da 

audiência de conciliação anteriormente agendada, que foi remarcada para 

o dia 02/06/2020, às 16h00min (MT), conforme certidão de redesignação 

que segue vinculada.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001117-02.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO PEREIRA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DAS PARTES, por meio de 

seus advogados habilitados, para que tomem ciência da redesignação da 

audiência de conciliação anteriormente agendada, que foi remarcada para 

o dia 02/06/2020, às 16h30min (MT), conforme certidão de redesignação 

que segue vinculada.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000007-31.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

SAMOEL ETERO OWE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, por meio 

de seu advogado habilitado, para que tome ciência da redesignação da 

audiência anteriormente agendada, remarcada para o dia 01/06/2020, às 

16h30min (MT), conforme certidão de redesignação que segue vinculada.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000024-67.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

DALVA RENHOME XAVANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOTORANTIM S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, por meio 

de seu advogado habilitado, para que tome ciência da redesignação da 

audiência anteriormente agendada, remarcada para o dia 01/06/2020, às 
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17h00min (MT), conforme certidão de redesignação que segue vinculada.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000533-95.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

KAIQUE MATHEUS NOGUEIRA LUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT14519-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000533-95.2020.8.11.0021 POLO ATIVO:KAIQUE 

MATHEUS NOGUEIRA LUZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO 

ADELMO CHIMATI PERUCHI 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: ÁGUA BOA - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 22/05/2020 Hora: 16:45 , no 

endereço: AVENIDA JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, 

CENTRO, ÁGUA BOA - MT - CEP: 78635-000 . 20 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: 1002112-15.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

BADIAS ELOI BIBERG (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))

 

SENTENÇA Processo: 1002112-15.2019.8.11.0021. AUTOR(A): BADIAS 

ELOI BIBERG RÉUS: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA 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, nos termos do art. 330, 

I, do CPC razão pela qual, com a prova documental carreada aos autos, 

entendo que o feito encontra-se devidamente instruído para julgamento. 

Inexistindo questão preliminar, passo à análise do mérito. O Processo deve 

ser extinto no estado em que se encontra. Trata-se de Ação de 

Responsabilidade Civil proposta por Badias Eloi Biberg em face de 

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., onde se requer a 

condenação em danos emergentes, lucro cessante, Pois bem. O valor 

dado à causa objeto da presente supera o limite previsto no artigo 3º, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, de quarenta salários mínimos, danos morais e 

indenização por tempo perdido, sendo atribuída à causa o valor de R$ 

70.211,00 (setenta mil, duzentos e onze reais). É valido destacar que a 

competência do Juízo é um dos pressupostos processuais, que deve ser 

observado pelo Juiz, por se tratar de princípio de ordem pública. Assim, o 

Magistrado tem a obrigação legal de analisar se estão presentes os 

pressupostos processuais, dentre eles a competência do Juízo. De 

acordo com o inciso II do artigo 51, da Lei nº 9.099/95, extingue-se o 

processo, além dos casos previstos em lei: “II – quando inadmissível o 

procedimento instituído por esta Lei ou seu prosseguimento, após a 

conciliação;” Assim, sendo incontestável que a análise do caso passa 

pela apreciação do valor global do veiculo objeto desta, e que este supera 

o teto dos Juizados Especiais, impondo a extinção do feito, pela 

incompetência. “JECCMT-002811) RECURSO CÍVEL INOMINADO - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - 

VALOR DO DÉBITO EM DISCUSSÃO SUPERIOR AO TETO DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA - SENTENÇA REFORMADA - 

RECURSO PROVIDO. A parte autora deverá observar prescrição da norma 

processual, quando do ajuizamento da ação, inclusive quando da 

atribuição ao valor da causa, para o fim de fixação da competência, 

observando ao disposto no art. 3º, I, da Lei 9.099/95. Tratando-se a ação 

de declaração de inexistência de débito com valor de débito em discussão, 

superior ao teto dos Juizados Especiais, o valor da alçada deve ser 

respeitado. (Recurso Cível Inominado nº 772/2011, 3ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais/MT, Rel. José Zuquim Nogueira. j. 

29.06.2011, unânime, DJe 01.07.2011).” Portanto, sobressai a 

incompetência do Juizado Especial Cível, razão por que há de ser extinto o 

feito, sem julgamento de mérito. ANTE O EXPOSTO, julgo extinto o 

processo, sem resolução do mérito na forma do art. 485, IX do CPC. Sem 

custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as 

cautelas e anotações necessárias. Projeto de sentença sujeito à 

homologação da MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 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. JEAN PAULO LEÃO 

RUFINO Juiz de Direito em Designação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001522-72.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

RAYCA ALVES DE CARVALHO PERES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FELIPE ALVES DE CARVALHO OAB - MT25388/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001522-72.2018.8.11.0021 INTERESSADO: RAYCA ALVES DE 

CARVALHO PERES REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Homologo o acordo 

entabulado entre as partes para que surta os efeitos legais e JULGO 

EXTINTO O 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. 

ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo 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. Água Boa, 29 de 

novembro de 2019. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito em 

Designação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000534-80.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ESLANI SANDRA DA CONCEICAO MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESLANI SANDRA DA CONCEICAO MENDES OAB - MT24153/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TURA & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000534-80.2020.8.11.0021 POLO ATIVO:ESLANI SANDRA 

DA CONCEICAO MENDES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ESLANI 

SANDRA DA CONCEICAO MENDES POLO PASSIVO: TURA & 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: ÁGUA BOA - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 22/05/2020 Hora: 17:00 , no 

endereço: AVENIDA JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, 

CENTRO, ÁGUA BOA - MT - CEP: 78635-000 . 23 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: 1000401-72.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ANA DE JESUS GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1000401-72.2019.8.11.0021. REQUERENTE: ANA DE JESUS GOMES 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos em Regime de Exceção. Ante o 

teor da certidão de id. nº 28273666 dando conta da intempestividade dos 

embargos de declaração opostos em id nº 27568871, NEGO SEGUIMENTO, 

eis que ausente um dos pressupostos de admissibilidade, nos termos do 

art. 223 do CPC. No mais, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado, e, AO 

ARQUIVO. ÁS PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 10 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito 

em Regime de Exceção

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001395-71.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

DENICE FERREIRA DE MORAIS (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))

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO CERTIFICO que promovo a intimação da(s) 

parte(s) autora(s) e requerida(s) quanto ao retorno dos autos da 2ª 

Instância, bem como para que, caso queira, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste(em) nos presentes autos quanto a eventual cumprimento da 

sentença.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001469-57.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE DE SOUZA SANTOS (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 Processo: 1001469-57.2019.8.11.0021. 

REQUERENTE: ALINE DE SOUZA SANTOS REQUERIDO: MUNICIPIO DE 

AGUA BOA Vistos. Conforme notícia publicada no site eletrônico do E. 

STF: O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, 

concedeu medida liminar nos autos da Suspensão de Tutela Provisória 

(STP) n. 127, levando em conta a definição das responsabilidades de cada 

ente da federação no âmbito do SUS e o altíssimo custo do medicamento. 

Segundo o presidente, os recursos do SUS são distribuídos conforme o 

nível de responsabilidade assumida pelos entes, e a delimitação de 

responsabilidade é feita de modo a não permitir a sobreposição de ações. 

“A lógica que orienta essa repartição de atribuições não se faz sob mera 

liberalidade dos entes, tendo, em verdade, amparo constitucional. Por essa 

razão, a divisão de responsabilidades em ações judiciais deve seguir tal 

lógica, sob pena de implicar violação às competências constitucionalmente 

delimitadas à Federação”. “O município não participa do financiamento de 

medicamentos da mais alta complexidade técnica, responsabilidade que se 

reparte, via de regra, entre estados e União ou é assumida 

exclusivamente pelo ente federal”, assinalou. Segundo Toffoli, embora 

seja o ente mais próximo do cidadão, “verdadeira porta de entrada do 

SUS”, o atendimento que compete ao município é o atendimento básico. 

( h t t p : / / p o r t a l . s t f . j u s . b r / n o t i c i a s / v e r N o t i c i a D e t a l h e . a s p ?

idConteudo=411749&tip=UN) Nesse passo e considerando também que, 

conforme o relatório NAT (mov. ID 24287288), o medicamento Micofenolato 

de Mofetila NÃO CONTEMPLADO PARA A AUTORA, está incluído na lista 

de Assistência Farmacêutica do SUS na forma de apresentação 

micofenolato de mofetila comprimido 500mg e micofenolato de sódio 

comprimido 180mg e 360mg por meio do Componente Especializado da 

Assistência Farmacêutica (CEAF), atrai-se a responsabilidade do Gestor 

Estadual, o qual não fora incluído ao polo passivo da lide, intime-se a parte 

autora, para querendo, manifestar-se em 05 (cinco) dias, sobre a inclusão 

do Estado de Mato Grosso no polo passivo da demanda. Intime-se. Arthur 

George da Silva Barros Juiz Leigo 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. Publique-se eletronicamente. 

Intime-se. Cumpra-se. Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001138-75.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

GLAYDS PEREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

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: 

1001138-75.2019.8.11.0021. REQUERENTE: GLAYDS PEREIRA DE 

OLIVEIRA 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 

aos autos, entendo que o feito se encontra devidamente instruído para 

julgamento. Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por ajuizada 

por GLAYDS PEREIRA DE OLIVEIRA, por intermédio da DEFENSORIA 

PÚBLICA 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 da autora. Alega em inicial que foi 

diagnosticada como portadora de “uma massa em cabeça pancreática, 

considerada irressecável para conduta de estadiamento e biopsia para 

definição histopatologiva e posterior tratamento clinico” (receituário anexo, 

mov. ID 20380617). 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 ter o diagnóstico definitivo e dar 

início ao correto tratamento é imperioso que ela seja submetida ao exame 

de ECO ENDOSCOPIA com biopsia (doc. Anexo, mov. ID 20380625). 

Ocorre que, embora tenha pleiteado o exame e consulta junto ao Estado 

de Mato Grosso, até o presente momento não teve seu pedido atendido. 

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 uma massa em 

cabeça pancreática, considerada irressecável para conduta de 

estadiamento e necessita do exame de ECO ENDOSCOPIA COM BIÓPSIA 

para diagnóstico e 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 20380617, onde é 

constatado que “o caso é de urgência, pois caso não diagnosticado 

definitivamente, o prognóstico é desfavorável.” 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 
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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, que 

o ESTADO DE MATO GROSSO, independentemente de óbices 

burocráticos, providencie o exame ECO ENDOSCOPIA PRA 

ESTADIAMENTO E BIÓPSIA em favor de GLAYDS PEREIRA DE OLIVEIRA, 

conforme relatórios médicos presentes nos autos, além de outros que se 

fizerem necessários, devendo o aludido exame ser realizado no Sistema 

Único de Saúde ou, na impossibilidade, em unidade da rede privada a ser 

custeada pelo requerido, no prazo de 05 (cinco) dias, pelo tempo e 

quantidade indicada pelo médico, 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010149-48.2015.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL PEREIRA VALADARES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO WENTZ MANHAES OAB - MT0020744A (ADVOGADO(A))

LAIS BENTO DE RESENDE OAB - MT0011828A (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 SENTENÇA Processo: 

8010149-48.2015.8.11.0021. EXEQUENTE: MANOEL PEREIRA 

VALADARES EXECUTADO: OI S.A Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

EMBARGOS À EXECUÇÃO DE SENTENÇA propostos por OI S/A 

(Embargante), em desfavor de MANOEL PEREIRA VALADARES 

(Embargada), nos termos da petição de mov. ID 14740932. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

assiste razão à parte Embargante. O que se tem de relevante para o 

deslinde da controvérsia é que os presentes embargos foram opostos sob 

o fundamento de “excesso de execução”, requerendo o seu recebimento 

para que seja reconhecido o excesso de execução do valor cobrado em 

execução, em razão da divergência quanto à contagem dos juros de mora. 

Dos juros e atualização Neste tópico, resta claro que houve equívoco da 

parte autora (exequente/embargada) quanto à elaboração dos cálculos de 

execução, mormente porque usou como termo final a data 31/07/2018. 

Todavia denota-se que, nos cálculos apresentados pelo Exequente, há 

excesso de execução eis que esta apresenta seus cálculos utilizando o 

fator de atualização e correção de forma indevida, vez que a empresa 

encontra-se em recuperação judicial e deve se observar os critérios de 

aplicação dos juros de mora e correção monetária que só incidem até a 

data do pedido de recuperação judicial, qual seja, 20/06/2016, conforme 

disposto no artigo 9º, II, da Lei 11.101/05, o que foi ratificado pela Ministra 

Nancy Andrighi, em decisão do Recurso Especial 1.662.793. Importante 

frisar, que o evento danoso que motivou a demanda ocorreu em 

13/04/2015, portanto, de acordo com o entendimento jurisprudencial do 

STJ, o crédito objeto da demanda é concursal, devendo ser habilitado nos 

autos do processo de recuperação judicial como crédito retardatário no 

valor incontroverso de R$ 4.472,86 (quatro mil e quatrocentos e setenta e 

dois reais e oitenta e seis centavos), conforme planilha de cálculo 

apresentada em mov. 75. Da análise dos cálculos apresentados pela 

exequente/embargada (mov. ID 14466388), verifico que não foram 

elaborados em consonância com os parâmetros fixados pelo plano de 

recuperação judicial do Grupo de credores, que foi aprovado pela 

Assembleia Geral de Credores e homologado pelo Juízo competente, todos 

os créditos nele incluídos foram novados, nos termos dos arts. 59 da Lei 

n° 11.101/05, verbis: “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”. Como consequência, todos os créditos cujo 

fato gerador seja anterior a 20.6.2016, como ocorrem neste caso, deverão 

ser pagos na forma prevista no plano de recuperação judicial, 

devidamente aprovado pela assembleia de credores. Com efeito, nos 

termos da jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça, após a 

aprovação do plano de recuperação judicial pela assembleia geral de 

credores e a posterior homologação pelo juízo competente, deverão ser 

extintas – e não apenas suspensas – as execuções individuais, tendo em 

vista que os credores receberão os valores na forma do PRJ aprovado. 

Ante o exposto, conheço dos EMBARGOS À EXECUÇÃO apresentados 

pelo executado e no mérito julgo-os procedentes determinando a extinção 

da execução para que seja satisfeito o crédito executado na quantia R$ 

5.331,67 (Cinco mil trezentos e trinta e um reais e sessenta e sete 

centavos), e o faço com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil. Determino ainda a expedição da certidão de crédito no 

valor incontroverso de R$ 5.331,67 (Cinco mil trezentos e trinta e um reais 

e sessenta e sete centavos), bem como as cópias necessárias para a 

habilitação. Consigno que o exequente deverá, às suas expensas, 

requerer a habilitação no Juízo da 7ª Vara Empresarial da Comarca do Rio 

de Janeiro, processo n. 0203711-65.2016.8.19.0001, a fim de receber o 

pagamento da condenação de acordo com o Plano da Recuperação 

Judicial. Sem custas e honorários advocatícios, em razão do disposto nos 

arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Após o cumprimento desta decisão, 

proceda-se o arquivamento dos autos, com as baixas e anotações 

necessárias. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Submeto os autos à 

M.M. Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, nos termos 

do art. 40 da Lei 9.099/95. Arthur George da Silva Barros Juiz Leigo 

VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se 

o necessário. Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002423-06.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ALDO SOARES FERREIRA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALISSON HENRIQUE JUSTO E LEMES OAB - GO0031793A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-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: 

1002423-06.2019.8.11.0021. REQUERENTE: ALDO SOARES FERREIRA 

JUNIOR REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos etc., Dispenso o relatório, 
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em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, 

não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez que não 

há necessidade de produção de prova em audiência. Inicialmente, verifico 

que a parte autora apresentou justificativa plausível para o não 

comparecimento em audiência de conciliação, pois, conforme consta, a 

única via de acesso para sua residência estava alagada e intransitável no 

dia da referida audiência, conforme notícias trazidas em mov. ID 

30501867, tendo comparecido apenas seu advogado, devidamente 

representado e com poderes especiais para transigir. Assim, ante a 

peculiaridade dos fatos, afasto a possibilidade de contumácia do autor. 

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. Trata-se de AÇÃO DE 

REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAS COM PEDIDO DE LIMINAR 

proposta por ALDO SOARES FERREIRA JUNIOR em face de BANCO 

BRADESCO S/A, decorrentes de desconto indevido de valores em conta 

corrente. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão não 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. 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. A parte autora afirma que teve valores descontados 

indevidamente de sua conta corrente, ressaltando que é correntista do 

Banco REQUERIDO e tentou realizar o pagamento de uma compra no valor 

de R$ 400,00, mas afirma que o montante, embora tivesse sido 

descontado de sua conta, jamais gerou crédito ao comerciante, motivo 

pelo qual teria passado vergonha frente a outros clientes do 

estabelecimento. Com isso, requer indenização por danos materiais 

(devolução em dobro), bem como indenização por danos morais. 

Analisando os autos, verifico que não restou comprovada a ocorrência de 

ato ilícito, vez que não foi demonstrada pela parte reclamante que a conta 

corrente da qual é titular tenha sido objeto de “desconto indevido de 

valores” no montante de R$ 400,00 (quatrocentos reais) na data em que 

alega ter realizado a compra, 05/01/2018, quando a ela incumbia o ônus da 

prova, conforme preleciona o artigo 373, I, do Código de Processo Civil. 

Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CASO EM QUE A PARTE 

AUTORA NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS QUE LHE É ATRIBUÍDO PELO 

INCISO I, DO ART. 373 DO CPC, DEIXANDO DE COMPROVAR A ALEGADA 

COBRANÇA EXCESSIVA DOS VALORES DEVIDOS EM RAZÃO DE 

EMPRÉSTIMO QUE CONTRAIU JUNTO AO BANCO DEMANDADO. DÉBITOS 

REALIZADOS DIRETAMENTE EM CONTA CORRENTE, PARA OS QUAIS SE 

MOSTRA NECESSÁRIA A EXISTÊNCIA DE SALDO CREDOR. SENTENÇA 

REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO. RECURSO 

PROVIDO. (TJRS, Recurso Cível, Nº 71008215063, Quarta Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Silvia Maria Pires Tedesco, Julgado em: 

28-06-2019) Pelo contrário, o autor sequer traz aos autos os extratos 

bancários de modo a comprovar que teria havido o desconto indevido no 

valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), caso em que a parte autora não 

se desincumbiu do ônus de comprovar minimamente os fatos que alega na 

inicial, conforme preconiza o art. 373, I, do CPC, como alhures afirmado. 

Considerando que se trata de prova negativa, não caberia à reclamada 

provar que o desconto não ocorreu na forma narrada pelo autor, mas sim, 

caberia à parte autora comprovar os fatos alegados, razão pela qual a 

improcedência dos pedidos é a medida que se impõe. Não sem propósito, 

o autor não comprova o fato constitutivo do pedido, e nesse campo, 

embora possível a inversão do ônus da prova, consonante autoriza o 

Código de Defesa do Consumidor - CDC, no art. 6º, inciso VIII, não é viável 

a transferência à parte ré, pois o ordenamento jurídico não permite a 

exigência de prova de conteúdo negativo. 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 

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 é possível produzir. Assim, tenho 

que a hipótese é de improcedência do pedido. Ante o exposto, julgo 

improcedente o pedido, 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 à M.M. Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Arthur George da Silva Barros Juiz 

Leigo VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. 

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000369-67.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARIZA GONCALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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: 

1000369-67.2019.8.11.0021. REQUERENTE: MARIZA GONCALVES DA 

SILVA REQUERIDO: VIVO 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. A utilização de documentos unilaterais pelo 

autor (ausência de consulta de balcão) não implica inépcia da inicial, como 

arguido em preliminar pela reclamada, uma vez que o consumidor pode se 

valer dos subsídios ao seu alcance na tentativa de demonstrar seu direito, 

característica esta da sua hipossuficiência, cabendo à parte reclamada o 

ônus de ilidir tais indícios a teor da inversão do ônus da prova em favor do 

consumidor. Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas 

das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337, do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS decorrentes de negativação indevida. Alega que o pedido 

de indenização procede, tendo em vista que a reclamada inscreveu o seu 

nome no Serasa indevidamente, por dívida inexistente. Afirma que nunca 

manteve qualquer tipo de relação jurídica com a ré, que pudesse justificar 

a indevida inserção. A reclamada contestou genericamente, alegando que 

a dívida se originou de serviços contratados pela autora, anexando o print 

da tela para esta comprovação (ID 20266499). Entretanto, o print da tela, 

não é aceito como meio de prova, tendo a Reclamada a sua disposição as 

gravações telefônicas e termo de contrato, que confirmariam a 

contratação dos serviços pela autora, mas assim não o fez. Neste sentido 

já se pronunciou o TJMT: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR 

DANO MORAL - TELEFONIA - INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - 

DÉBITO GERADO - INCLUSÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO 

AO CRÉDITO - IMPOSSIBILIDADE DE PROVA NEGATIVA PELO AUTOR - 

TELAS DO SISTEMA DE ATENDIMENTO E FATURAS - PROVAS 

UNILATERAIS - PARTE REQUERIDA QUE NÃO DESINCUMBIU DO ÔNUS - 

INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO - NEGATIVAÇÃO DO NOME INDEVIDA - 

DANO MORAL IN RE IPSA - VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE 

INDENIZAÇÃO - MANUTENÇÃO DO QUANTUM - PREQUESTIONAMENTO - 

DESNECESSIDADE - RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. A inscrição 

indevida em cadastro de inadimplente por dívida de serviço de telefonia, 

que não se comprova a efetiva contratação do serviço gera direito à 

indenização por dano moral, independente da prova do dano moral (in re 

ipsa) sofrido pelo consumidor. Precedentes do STJ. Para a fixação da 

quantia indenizatória, deve-se levar em consideração a extensão do dano, 
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ao comportamento dos envolvidos, às condições econômicas das partes, 

à repercussão do fato, além da observância aos princípios da 

proporcionalidade e razoabilidade. A exigência de prequestionamento para 

a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida 

pela parte e não pelo órgão julgador, dispensado de apontar 

expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou 

constitucionais. (N.U 0009214-83.2017.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS 

CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara 

de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 19/07/2019) 

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão assiste à parte autora. Com efeito, o que se tem de 

relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta 

que a negativação é indevida. No presente caso, em face da 

verossimilhança das alegações da parte autora e de sua hipossuficiência, 

impõe-se a inversão do ônus da prova, cabendo ao Reclamado a 

comprovação de inexistência de falha na prestação do serviço nos termos 

do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Assim, o reclamante 

alega como fato constitutivo do seu direito a ilegalidade da negativação e a 

parte ré deixou de instruir os autos com documento hábil que autorizasse 

o reconhecimento da legitimidade da cobrança do crédito, mormente 

porque não apresentou nenhum contrato que tivesse sido assinado pela 

parte autora. Ora, a parte reclamada é responsável pela negativação 

indevida, mormente porque a ela competia o dever de cautela e verificar 

eventual falha em seu sistema de cobrança. De outro lado, a parte ré não 

trouxe elemento de prova que retire a validade dos documentos juntados 

na inicial e não demonstrou por meio de qualquer documento hábil a 

existência e exigibilidade da dívida. No caso, se incumbiu o autor de 

demonstrar os requisitos necessários ao comprovar o ato ilícito, 

consubstanciado na negativação indevida de seu nome, o dano moral e 

nexo causal. Assim, não comprovada a legitimidade da cobrança, a 

declaração da inexistência do débito é medida que se impõe. Por fim, não 

há olvidar que, como vem decidindo nossos tribunais, o mero 

aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores 

consequências, não são passíveis de indenização por dano moral. No 

entanto, em se tratando de negativação indevida, dúvida não há que há 

violação a bem jurídico passível de indenização, prescindindo a efetiva 

comprovação da materialização do dano. Logo, comprovada que a 

inclusão da negativação foi indevida, bem como o dano moral puro, não há 

que se falar em ausência do nexo causal, que, no caso, é cristalino diante 

do fato de que o evento danoso ocorreu em consequência da 

circunstância provada consubstanciada no referido ato ilícito. Reputa-se 

assim existente a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando 

inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Se de um lado o 

Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a 

obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da 

indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Ante o exposto, julgo procedente a pretensão contida na 

inicial para o fim de DETERMINAR a exclusão do nome da parte autora do 

cadastro de inadimplentes, DECLARAR a inexistência de débitos da parte 

autora com a parte ré referente às dívidas em litígio, ambas no valor de R$ 

182,93, e ainda, a título de danos morais, CONDENO a empresa ré ao 

pagamento da importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com juros de 

mora de 1% a.m., a partir do evento disponibilização das negativações – 

23/06/2017 - e correção monetária a partir desta sentença (súmula 362 do 

STJ), e assim 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 à M.M. 

Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. Arthur George da Silva Barros Juiz Leigo VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000902-26.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ALDENOR LIMA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1000902-26.2019.8.11.0021. REQUERENTE: ALDENOR LIMA DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Chamo o feito à Ordem. 

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 pela 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 
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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 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

3ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 1042408 Nr: 3313-59.2019.811.0021

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juliano Reichert, Fernanda Rogge Sales, 

Warles Barbosa de Souza, Jeferson Xavier Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deusiano Ferreira dos 

Santos - OAB:OAB/MT 6.883-A, EMERSON MARQUES TOMAZ - 

OAB:54450, Leticia Moreira da Silveira - OAB:54505-GO

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a pretensão punitiva 

estatal deduzida na denúncia para:– CONDENAR OS ACUSADOS 

FERNANDA ROGGE SALES, WARLES BARBOSA DE SOUZA E JEFERSON 

XAVIER MIRANDA pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 

40, inciso VI, ambos da Lei de Drogas; bem como para ABSOLVÊ-LOS da 

imputação relativa ao crime previsto previstos no art. 35, caput, da Lei de 

Drogas, com respaldo no art. 386, inciso VII, do Código de Processo 

Penal;– CONDENAR O RÉU JULIANO REICHERT pela prática do crime 

previsto no artigo 306, caput, c/c art. 293, ambos do Código de Transito 

Brasileiro (Lei nº 9.503/97).

Comarca de Alto Araguaia

Diretoria do Fórum

Portaria

* A Portaria n. 20/2020-DF completa encontra-se no Caderno de Anexos 

do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexo

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000080-06.2020.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO ANTONIO CARNEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DE FREITAS PASSOS OAB - MT25786/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVANETE CHAVES DE CARVALHO CARNEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA DESPACHO Processo: 1000080-06.2020.8.11.0020. 

REQUERENTE: PEDRO ANTONIO CARNEIRO REQUERIDO: IVANETE 

CHAVES DE CARVALHO CARNEIRO Vistos em correição. 1. De pronto, 

revela-se necessária a emenda da petição inicial para retificação do valor 

da causa. 2. A parte autora pretende, por meio desta ação revisional, a 

revisão da clausula que trata obre as dívidas do casal, referente ao 

acordo realizado no CEJUSC desta Comarca, bem como a entrega dos 

bens do requerente que algar estar na posse da requerida, atribuindo a 

causa o valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais). 3. É cediço que em se 

tratando, como no caso, de ação em que há cumulação de pedidos, o 

valor da causa será o importe pretendido, a teor do artigo 292 do Código 

de Processo Civil, verbis: Art. 292. O valor da causa constará da petição 

inicial ou da reconvenção e será: (…) VI - na ação em que há cumulação 

de pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles; 

(...) 4. Portanto, INTIME-SE a parte autora, através de seu representante 

legal para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a petição inicial, 

adequando o valor da causa ao valor correspondente à soma dos 

pedidos, e retificar o nome dado a ação, sob pena de extinção do 

processo sem resolução do mérito. 5. No mesmo prazo, deverá recolher a 

diferença das custas e despesas processuais, a ser apurada. 6. 

Decorrido os prazos, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos. Às providências. Alto Araguaia, data da assinatura digital. 

MARINA CARLOS FRANÇA, Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000937-86.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA DESPACHO Processo: 1000937-86.2019.8.11.0020. 

REQUERENTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA 

LTDA REQUERIDO: ANA PAULA DE OLIVEIRA Vistos em correição. 1. 

Diante da certidão negativa retro, INTIME-SE o requerente na pessoa de 

seu procurador para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que 

entender de direito ou manifestar-se quanto à hipótese de conversão do 

pedido de busca e apreensão/depósito em ação executiva, conforme 

dispõe o art. 4º do Dec. Lei nº 911/96. 2. Após, conclusos. As 

providências. Alto Araguaia, data da assinatura digital. MARINA CARLOS 

FRANÇA, Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000111-26.2020.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

NEURACI MORAES FRANCA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NELCI ANDREA DOS SANTOS ANDREOTTI OAB - MT12847/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE ALTO ARAGUAIA (REU)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA DESPACHO Processo: 1000111-26.2020.8.11.0020. 

AUTOR(A): NEURACI MORAES FRANCA REU: MUNICÍPIO DE ALTO 

ARAGUAIA Vistos em correição. 1. INTIME-SE a parte autora para 

apresentar declaração de hipossuficiência e comprovar a alegada 

hipossuficiência de recursos nos termos do art. 5º, LXXIV, CRFB/88 c/c 

art. 99, §2º, CPC, ou recolher as devidas custas processuais em 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento da justiça gratuita. 2. Após, faça 

a conclusão. Às providências. Alto Araguaia, data da assinatura digital. 

MARINA CARLOS FRANÇA, Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001206-28.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS FUNCIONARIOS 

DA CARGILL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUEL VIEIRA DE ARAUJO NETO OAB - SP327559 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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PEDRO HENRIQUE FERREIRA DE OLIVEIRA (REU)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA DESPACHO Processo: 1001206-28.2019.8.11.0020. 

AUTOR(A): COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS 

FUNCIONARIOS DA CARGILL REU: PEDRO HENRIQUE FERREIRA DE 

OLIVEIRA Vistos em correição. 1. Diante da certidão negativa retro, 

INTIME-SE o patrono da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

informar o atual endereço do requerido, sob pena de extinção do feito. 2. 

Em seguida, CUMPRA-SE na íntegra a decisão de id. 27537340. As 

providências. Alto Araguaia, MARINA CARLOS FRANÇA, Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000706-93.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

EWERTON SOUZA FERREIRA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO PEPPE DINIZ OAB - ES0014928A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO MARTINS DE QUEIROZ (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALTER MARTINS DE QUEIROZ OAB - MS15462 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA DESPACHO Processo: 1000706-93.2018.8.11.0020. 

AUTOR(A): EWERTON SOUZA FERREIRA - ME REU: PEDRO MARTINS DE 

QUEIROZ Vistos em correição. 1. Considerando-se que os Embargos 

apresentado têm natureza de DEFESA, DETERMINO a INTIMAÇÃO da parte 

Autora para IMPUGNAÇÃO no prazo de 15 dias (CPC, art. 702, §5º). 2. 

Sobre Impugnação e documentos, diga a Ré/Embargante. 3. Após, 

especifiquem as partes - justificadamente - quais provas pretendem 

produzir, indicando a necessidade e o fato a ser provado, ou se é o caso 

de julgamento antecipado, no prazo de 15 (quinze) dias. 4. Em seguida, 

tornem-me os autos conclusos. Às providências. Alto Araguaia, data da 

assinatura digital. MARINA CARLOS FRANÇA, Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001107-58.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

DIOCLECIANO BORGES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DE FREITAS PASSOS OAB - MT25786/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HERBERTH AGUIAR MARTINS (REU)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA DESPACHO Processo: 1001107-58.2019.8.11.0020. 

AUTOR(A): DIOCLECIANO BORGES DE OLIVEIRA REU: HERBERTH 

AGUIAR MARTINS Vistos em correição. 1. Diante da certidão negativa 

retro, INTIME-SE o patrono da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, informar o atual endereço do requerido, sob pena de 

extinção/arquivamento. 2. Em seguida, CUMPRA-SE na íntegra a decisão 

de id. 25625902. As providências. Alto Araguaia, data da assinatura 

digital. MARINA CARLOS FRANÇA, Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000435-50.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

GISLAINE DOS SANTOS BARRETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO OAB - MT0015120A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ARAGUAINHA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA DESPACHO Processo: 1000435-50.2019.8.11.0020. 

REQUERENTE: GISLAINE DOS SANTOS BARRETO REQUERIDO: MUNICIPIO 

DE ARAGUAINHA Vistos em correição. 1. INTIMEM-SE as partes, na 

pessoa dos advogados, para que esclareçam, no prazo máximo de 15 

(quinze) dias, se pretendem a designação da audiência de instrução, 

especificando objetivamente as provas que pretendam produzir, sob pena 

de indeferimento da produção probatória e julgamento imediato da lide. 2. 

Em seguida, DIGA o MPE. 3. Após, tornem-me concluso para saneamento 

ou julgamento antecipado. Às providências. Alto Araguaia, data da 

assinatura digital. MARINA CARLOS FRANÇA, Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000275-25.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

SIMARELLI DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BEATRIZ QUINTANA NOVAES OAB - SP192051-O (ADVOGADO(A))

VINICIUS GOMES ANDRADE OAB - SP386152 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPÓLIO DE JOSÉ CIMARELLI SOBRINHO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDNEIA APARECIDA SIMARELLI REGO OAB - 115.210.898-09 

(REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA DESPACHO Processo: 1000275-25.2019.8.11.0020. 

AUTOR(A): SIMARELLI DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO 

LTDA REU: ESPÓLIO DE JOSÉ CIMARELLI SOBRINHO REPRESENTANTE: 

EDNEIA APARECIDA SIMARELLI REGO Vistos em correição. 1. INDEFIRO o 

requerimento retro, eis que a diligencia pleiteada é de competência da 

parte interessa. Assim, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 30 

(trinta) dias, informar o nome dos confinantes e seus endereços, sob 

pena de extinção. 2. Outrossim, CUMPRA-SE a decisão/despacho de id. 

21942906. 3. Decorrido o prazo do item 1 in albis, certifique e faça a 

conclusão. Às providências. Alto Araguaia, data da assinatura digital. 

MARINA CARLOS FRANÇA, Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000308-78.2020.8.11.0020

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):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA DESPACHO Processo: 1000308-78.2020.8.11.0020. 

REQUERENTE: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. REQUERIDO: 

EDSON DOS SANTOS MATTOS Vistos em correição. 1. De pronto, consta 

no Sistema PJe que não fora encontrada nenhuma guia vinculada ao 

processo. Ademais, compulsando os autos, verifico que não há 

comprovante do recolhimento de taxa e custas judiciais referentes à 

distribuição da missiva. 2. Desta forma, DETERMINO a intimação da parte 

Autora na pessoa de se advogado(a), através de publicação no DJE ou 

outro meio legal, para, no prazo de 15 (quinze) dias, providenciar e 

comprovar o recolhimento das custas e taxas judiciais referente a 

presente deprecada, sob pena indeferimento e devolução da missa. 3. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem os 

autos conclusos. As providências. Alto Araguaia/MT, data da assinatura 

digital. MARINA CARLOS FRANÇA, Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000532-84.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

IZABEL MARTINS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RONICLEI ELIAS DE RESENDE OAB - MT0020047A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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BANCO DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA CÍVEL DE ALTO ARAGUAIA INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

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

CARLOS FRANCA PROCESSO n. 1000532-84.2018.8.11.0020 Valor da 

causa: R$ 5.000,00 ESPÉCIE: [Contratos Bancários, Bancários, Abatimento 

proporcional do preço, Liminar]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO 

ATIVO: Nome: IZABEL MARTINS DA SILVA Endereço: Rua Gerônimo 

Samita Maia, 835, CENTRO, ALTO ARAGUAIA - MT - CEP: 78780-000 

POLO PASSIVO: Nome: BANCO DO BRASIL SA Endereço: Avenida Carlos 

Hugueney, 842, Centro, ALTO ARAGUAIA - MT - CEP: 78780-000 Nos 

termos da legislação vigente, provimento 56/2007 e do Art. 482, §V I, da 

CNGC, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o (a) advogado 

(a) da parte autora para que, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, 

impugne a contestação e os documentos a ela agregados.. Alto 

Araguaia/MT, 23 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.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000740-34.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

AMAURY VIEIRA DE REZENDE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA CAROLINE DE OLIVEIRA RESENDE OAB - MT16062/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULA REGINA NIEDERMEIER FRAGA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA DESPACHO Processo: 1000740-34.2019.8.11.0020. 

EXEQUENTE: AMAURY VIEIRA DE REZENDE EXECUTADO: PAULA REGINA 

NIEDERMEIER FRAGA Vistos em correição. 1. INTIME-SE o exequente na 

pessoa de seu advogado, via DJe, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se quanto aos rumos da execução e apresentar planilha de 

débito dívida, apresentando bens de propriedade do(a) executado(a), 

passíveis de penhora, sob pena de arquivamento no feito nos termos do 

provimento 84/2014 da CGJ/TJMT. 2. Após, faça a conclusão. As 

providências. Alto Araguaia, data da assinatura digital. MARINA CARLOS 

FRANÇA, Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000077-51.2020.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRITO DIAS CAMPOS (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente, provimento 56/2007 e do Art. 482, §V I, 

da CNGC, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o (a) 

advogado (a) da parte exequente para providenciar o pagamento da 

diligência do oficial de justiça, para cumprimento do mandado de citação, 

conforme provimento nº 07/2017, CGJ, por depósito junto à central de 

processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, sendo que deverá a parte acessar o site do 

TJMT(www.tjmt.jus.br), link " emissão de guias on-line", procurar 

"diligência/ emissão de guia de diligência", devendo o comprovante de 

pagamento ser encaminhado a este Juízo, para cumprimento do mandado.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000668-81.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

TOTAL SERVICE EMPILHADEIRAS LTDA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNA SILVA OAB - GO17983 (ADVOGADO(A))

MARCIO TEIXEIRA DA SILVA OAB - GO29232 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CHEFE DO POSTO FISCAL HENRIQUE PEIXOTA DE ALTO ARAGUAIA 

(IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA DESPACHO Processo: 1000668-81.2018.8.11.0020. 

IMPETRANTE: TOTAL SERVICE EMPILHADEIRAS LTDA - ME IMPETRADO: 

CHEFE DO POSTO FISCAL HENRIQUE PEIXOTA DE ALTO ARAGUAIA 

Vistos. 1. Em razão do julgamento do IRDR nº 1012269-81.2017.811.0000, 

passo a análise dos atos pendentes. 2. DETERMINO a intimação do CHEFE 

DO POSTO FISCAL HENRIQUE PEIXOTO DE ALTO DO ARAGUAIA (Fiscal 

de Tributo Estadual), e sua notificação, a fim de que, no prazo de 10 (dez) 

dias, preste as informações. 3. Dê ciência do processo a SEFAZ/MT, 

través de seu representante legal, advogado/defensor público, para, 

querendo, ingresse no feito (art. 7º, I a III, Lei n. 12.016/09). 4. Em seguida, 

com ou sem manifestação, certifique e tornem-me os autos conclusos. Às 

providências. Alto Araguaia, 16 de dezembro de 2019. MARINA CARLOS 

FRANÇA, Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000119-37.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTE LOPES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WENDEL MATOS VILELA OAB - GO21715 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEUZA SEBASTIANA DE REZENDE CAMPOS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAGNUM MORAES NOGUEIRA OAB - MT11082-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA DESPACHO Processo: 1000119-37.2019.8.11.0020. 

AUTOR(A): VICENTE LOPES DE SOUZA REU: CLEUZA SEBASTIANA DE 

REZENDE CAMPOS Vistos em correição. 1. INTIME-SE, via DJe, o(a/s) 

advogado(a/s) da parte autora para que, querendo, no prazo de 15 

(quinze) dias, impugne a contestação e os documentos a ela agregados. 

2. Ato contínuo, INTIMEM-SE as partes, na pessoa dos advogados, para 

que esclareçam, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, se pretendem a 

designação da audiência de instrução, especificando objetivamente as 

provas que pretendam produzir, sob pena de indeferimento da produção 

probatória e julgamento imediato da lide. 3. Após, tornem-me concluso para 

saneamento ou julgamento antecipado. Às providências. Alto Araguaia, 

data da assinatura digital. MARINA CARLOS FRANÇA, Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000580-43.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

SIMARELLI DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BEATRIZ QUINTANA NOVAES OAB - SP192051-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CIMARELLI SOBRINHO (REU)
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA CÍVEL DE ALTO ARAGUAIA INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

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

CARLOS FRANCA PROCESSO n. 1000580-43.2018.8.11.0020 Valor da 

causa: R$ 218.712,31 ESPÉCIE: [Usucapião Extraordinária]->USUCAPIÃO 

(49) POLO ATIVO: Nome: SIMARELLI DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE 

PETRÓLEO LTDA Endereço: RUA ITAQUERA, PACAEMBU, SÃO PAULO - 

SP - CEP: 01246-030 POLO PASSIVO: Nome: JOSE CIMARELLI SOBRINHO 

Endereço: desconhecido FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO do 

advogado do polo ativo para, no prazo de 15 (quinze) dias, informar o 

nome dos confinantes e os respectivos endereços, bem como apresentar 

cópia da matricula atualizada, 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. Alto Araguaia/MT, 23 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-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001010-58.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALBERTO SILVESTRE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA DESPACHO Processo: 1001010-58.2019.8.11.0020. 

REQUERENTE: BANCO DO BRASIL SA REQUERIDO: ALBERTO SILVESTRE 

Vistos em correição. 1. INDEFIRO o pedido retro, eis que os honorários 

serão fixados por este juízo. 2. Proceda-se com a avaliação do bem 

penhorado, expeça-se o necessário. 3. Em seguida, INTIMEM-SE as partes 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem quanto a avaliação, bem 

como OFICIE ao juiz deprecante solicitando informações quanto à oposição 

ou não de impugnação ao cumprimento de sentença ou embargos a 

execução, devendo esclarecer se houve ou não a suspensão da penhora 

e dos atos expropriatórios, no prazo de 10 (dez) dias. 4. Não havendo 

discordância quanto a avaliação, tampouco suspensão dos atos 

expropriatórios ou decorrido o prazo de 10 dias sem resposta, desde já 

NOMEIO como leiloeiro judicial o Sr. FLARES AGUIAR DA SILVA, com 

endereço na Av. Historiador Rubens de Mendonça (Av. do CPA), 1836, 

Ed. Work Center, Sala 607, Cuiabá/MT, CEP: 78050-000, Fone: (65) 

98117-3125/99946-4717. 5. Fixo ao leiloeiro o percentual de 5% do valor 

do bem arrematado. Em caso de adjudicação, remição ou acordo, fixo os 

honorários em 2,5% da avaliação. 6. Em relação às condições de 

pagamento, consoante dicção do artigo 885 do CPC, a proposta de 

pagamento a vista terá preferencia em relação à proposta de pagamento 

parcelado. O pagamento parcelado se dará da seguinte forma, entrada de 

30% (trinta por cento) do valor arrematado e o saldo devedor parcelado 

no máximo em 06 (seis) vezes. 7. O Sr. Leiloeiro deverá cumprir fielmente 

as exigências dos artigos 884 e seguintes, devendo publicar edital não 

apenas na rede mundial de computadores, mas também em jornal de 

circulação, especialmente na região de localização do bem. 8. Deverá, 

ainda, intimar eventuais credores, sejam hipotecários, pignoratícios, 

fiduciários, cujo crédito estejam averbados as margens da matrícula do 

imóvel penhorado, para terem conhecimento dos atos praticados nestes 

autos, e querendo exercerem seu direito, nos termos do artigo 889 do 

CPC. 9. O leiloeiro nomeado está autorizado a: a) constatar a atual 

situação do bem penhorado, bem como fotografá-lo, para melhor 

divulgação do ato, valendo a cópia assinada desta decisão como mandado 

de constatação; b) retirar os autos em carga da Secretaria, pelo prazo de 

24h antes da praça, devendo devolvê-los no mesmo prazo subsequente. 

10. Cumprido os atos e observadas às formalidades legais, DEVOLVA-SE 

à Comarca de origem, com nossas homenagens. CUMPRA-SE, 

INTIMEM-SE, expedindo o necessário. As providencias. Alto Araguaia/MT, 

data da assinatura digital. MARINA CARLOS FRANÇA, Juíza de Direito

Comarca de Barra do Bugres

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000264-95.2020.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

CONSEG ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAMELA ROCHA LOPES OAB - PR60210 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLORINDO TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

BARRA DO BUGRES DESPACHO Processo: 1000264-95.2020.8.11.0008. 

REQUERENTE: CONSEG ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA 

REQUERIDO: FLORINDO TRANSPORTES LTDA - ME Vistos. Trata-se de 

Carta Precatória advinda do Juízo da Oitava Vara Cível da Comarca de 

Curitiba/PR, com a finalidade de citação, conforme despacho anexo. 

INTIME-SE a parte autora para providenciar o recolhimento das custas 

processuais referente a distribuição da presente missiva, bem como a 

diligência de locomoção do oficial de justiça, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de devolução da precatória sem o devido cumprimento. Com a 

juntada do comprovante de recolhimento das custas processuais e 

diligência do oficial de justiça, CUMPRA-SE a respectiva Carta Precatória, 

servindo a presente como mandado, providenciando as diligências 

necessárias para o seu fiel cumprimento. Cumprido a finalidade do ato 

deprecado, DEVOLVA-SE ao Juízo Deprecante com as baixas e 

anotações necessárias. Cumpra-se. Barra do Bugres/MT (data registrada 

no sistema) Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 5449 Nr: 58-02.2000.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANICETO DE CAMPOS MIRANDA, ESPÓLIO DE 

CARLOS ALBERTO DA CRUZ, JUDITH ABI RACHED CRUZ, 

AGROPECUÁRIA CRUZ LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - OAB:2619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE QUINTÃO SAMPAIO - 

OAB:OAB/MT-5653

 Ante o exposto, HOMOLOGO, por sentença, o acordo judicial de fls. 

168/171, 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 deste decisum. Por conseguinte, JULGO 
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EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do artigo 

487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Custas e honorários 

advocatícios nos termos do acordo.Pelo exame do acordo entabulado, 

constato que as partes renunciaram expressamente ao prazo recursal, 

pelo que determino a imediata certificação do trânsito em julgado.OFICIE-SE 

ainda, ao Cartório do 1º Serviço Notarial de Registro de Imóveis de Barra 

do Bugres/MT, determinando a baixa do registro da penhora realizada as 

fls. 67, na matrícula do imóvel rural matriculado sob o nº 32.559 (antiga 

Matricula 17.081), Registro nº 33 (antigo Registro nº. 59), ficha nº12v 

(antigo ficha nº009), conforme requerido as fls. 172/185 de propriedade 

dos executados Agropecuária Cruz S/A e Carlos Alberto Cruz, referente a 

estes autos conforme pedido expresso no item 06 do presente 

acordo.Após, cumprida todas as determinações, remeta-se os autos ao 

A R Q U I V O  d e f i n i t i v o ,  c o m  a s  b a i x a s  e  a n o t a ç õ e s 

necessárias.PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.Barra do Bugres/MT, 

19 de março de 2020.Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 152566 Nr: 3961-78.2019.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SGP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patricia Capriolli Goncalves - 

OAB:MT-12.855O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Arantes Neto - 

OAB:MT0025147O, Marli Guarnieri de Lima - OAB:OAB/MT 11.865

 Vistos etc.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por SUELI GONÇALVES 

PERON contra a sentença proferida à folha 140.

Relata a Embargante que houve omissão na referida sentença, quanto à 

condenação do Executado em custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios.

 É o relato do necessário. FUNDAMENTO e DECIDO.

Compulsando os autos, verifica-se que a razão assiste a Embargante, 

uma vez que o artigo 85, parágrafos primeiro e segundo do Código de 

Processo Civil dispõe que:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado 

do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no 

cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida 

ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

 § 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico 

obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da 

causa, atendidos:

No caso dos autos, verifica-se que os honorários deverão ser fixados 

sobre o valor do débito, por se tratar do proveito econômico obtido.

Ante o exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração e DOU-LHES 

provimento, a fim de alterar parte do dispositivo da sentença embargada, 

fazendo constar que CONDENO o Executado ao pagamento das custas 

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

o valor do débito, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC.

No mais, permanece incólume a sentença, tal como lançada.

 PUBLIQUE-SE. INTIME-SE.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Barra do Bugres/MT, 19 de março de 2020.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 161882 Nr: 1265-35.2020.811.0008

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: SGP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patricia Capriolli Goncalves - 

OAB:MT-12.855O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tramita-se a ação em segredo de justiça (art. 189, II, do CPC).

RECEBO a petição inicial, eis que preenchidos os requisitos dos artigos 

319 e 320 do Código de Processo Civil.

DEFIRO o benefício da gratuidade da justiça, uma vez que atendidas as 

exigências estabelecidas no art. 98 do CPC e art. 468 da CNGC, 

ressalvadas as disposições do parágrafo único do art. 100, CPC.

 Consoante parágrafo único do art. 911 do CPC, para a execução fundada 

em Titulo Executivo Extrajudicial que contenha obrigação alimentar, 

aplicam-se no que couberem as disposições dos §§ 2º a 7º do art. 528 do 

CPC.

Desta feita, estando o feito instruído com o título executivo extrajudicial 

(fls. 14/17), INTIME-SE o executado para que em 03 (três) dias efetue o 

pagamento das prestações alimentícias que se encontram em atraso, 

provar que o fez ou justificar a impossibilidade de fazê-lo, sob pena de 

ser-lhe decretada a prisão civil, nos termos do art. 528, §3º, do CPC.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Barra do Bugres/MT, 19 de março de 2020.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 152311 Nr: 3787-69.2019.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANESSA GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, presentes os requisitos, na espécie, DEFIRO A 

TUTELA DE URGÊNCIA, consistente na determinação à Autarquia para que 

não suspenda o pagamento do benefício de auxílio-doença à parte autora, 

até a sentença meritória da ação proposta.OFICIE-SE ao requerido, com 

urgência, acerca do teor da decisão judicial, ressaltando que eventual 

descumprimento será penalizado com multa diária que arbitro em R$ 

100,00 (cem reais), limitado ao teto de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Pela 

continuidade do feito, CITE-SE a Autarquia ré por todo o conteúdo da 

inicial, para que, querendo, manifeste quanto às conclusões do laudo 

pericial, bem como que ofereça a resposta que tiver no prazo de 30 

(trinta) dias, em ,0conformidade dos artigos 183 e 335, do Código de 

Processo Civil, manifestando-se sobre os fatos mencionados pela parte 

autora, fazendo constar no mandado de que não havendo contestação, 

será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de 

fato formuladas pela autora (art. 344, do CPC) e confissão ficta, em caso 

de omissão, nos moldes dos artigos 336 e 341 do CPC, ressalvado, 

contudo, as hipóteses do artigo 345, do Código de Processo Civil. 

Havendo contestação e alegação de qualquer das matérias enumeradas 

no artigo 337, do Código de Processo Civil, na forma do artigo 351, do 

referido diploma processual, INTIME-SE a parte autora para replicar em 15 

(quinze) dias, bem como para que no mesmo prazo, manifeste quanto às 

conclusões do laudo. Na sequência, conclusos para deliberação. Barra do 

Bugres – (MT), 18 de março de 2020.Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 161574 Nr: 1086-04.2020.811.0008

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->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 AUTORA: MCDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE ALEXANDRE FELIPE 

VIANA MUNDURUCA - OAB:16664/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tramita-se a ação em segredo de justiça (...).RECEBO a petição inicial, eis 

que preenchidos os requisitos dos artigos 319 e 320 do CPC. DEFIRO o 

benefício da justiça gratuita, pois atendidas as exigências estabelecidas 

no art. 98 do CPC e art. 468 da CNGC, e nada havendo a indicar que a 

Parte Requerente não faça jus.Para justa e eficaz solução do litígio – 
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considerando que a Lei Processual Civil prima pela cooperação entre as 

partes, sempre visando à solução amigável da demanda – DETERMINO o 

encaminhamento dos autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania (..) da Comarca, para inclusão do mesmo em pauta de 

audiência. INTIME-SE a Parte Requerente e CITE-SE e INTIME-SE a Parte 

Requerida, com antecedência de pelo menos 20 (vinte) dias, para que 

compareçam à audiência, acompanhados de advogado ou defensor, 

informando-lhes que o não comparecimento injustificado à audiência é 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, cuja ausência será 

sancionada com multa de até dois por cento da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, revertida em favor do Estado ou da 

União (art. 334, § 8º, do CPC). Ressalte-se que as partes poderão 

constituir procuradores com poderes específicos para transigir (...).Para 

que a audiência de conciliação ou mediação não seja realizada, ambas as 

partes deverão manifestar, expressamente, desinteresse na composição 

consensual (art. 334, § 4º, inc. I do CPC).No ato da citação, deverá a Parte 

Requerida informar ao Sr. Oficial de Justiça sobre eventual impossibilidade 

financeira de contratação de advogado, caso em que lhe será nomeado 

um Defensor.Não havendo conciliação, a Parte Requerida oferecerá 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias a partir do primeiro dia útil da 

realização do ato (..), sob pena de revelia (art. 344, do CPC). Em seguida, 

INTIME-SE a Parte Autora para apresentar resposta à contestação, se for 

o caso, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 350 do CPC).Após, 

conclusos.CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Barra do Bugres - MT, 

19 de março de 2020.Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 161682 Nr: 1144-07.2020.811.0008

 AÇÃO: Divórcio Consensual->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 AUTORA: EPG, MNPG

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELI DE FATIMA PLETSCH 

VILELA - OAB:16261

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tramita-se a presente ação sob segredo de justiça (art. 189, II, do CPC) e 

com prioridade (art. 152, §1º, ECA).

RECEBO a petição inicial, eis que preenchidos os requisitos dos artigos 

319 e 320 do Código de Processo Civil.

 Nos termos do art. 178, inc. II, do Código de Processo Civil, ABRA-SE 

VISTA dos autos ao Ministério Público para manifestar-se no prazo de 10 

(dez) dias.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Barra do Bugres/MT, 19 de março de 2020.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 87944 Nr: 3724-54.2013.811.0008

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Trata-se de Ação de Execução de Alimentos, ajuizada por MARIA 

EDUARDA DE OLIVEIRA, representada por sua genitora ELIANE DOS 

SANTOS DE MORAIS em face de JOSE CARLOS DE OLIVEIRA, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

 Entre um ato e outro, a parte requerente foi intimada pessoalmente para 

dar prosseguimento ao feito, todavia, a mesma deixou decorrer o prazo 

sem manifestação, conforme certidão de fl. 34.

 Instada a se manifestar, a Douta Defensora Pública pugnou pela extinção 

do feito, tendo em vista o desinteresse da requerente na demanda, fl. 36.

 Após, vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifica-se que a parte requerente deixou de 

promover os atos e diligências que lhes incumbiam para dar 

prosseguimento ao feito, assim permanecendo por mais de 30 (trinta) dias, 

demonstrando total desinteresse na prestação jurisdicional postulada.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 485, III do Código de Processo Civil.

 CONDENO a requerente ao pagamento das custas processuais, se 

houver, assim como em honorários advocatícios, os quais fixo em 10% 

sobre o valor da causa, nos termos do art.85, §2º, do CPC, mantendo-se 

suspensa a exigência, eis que deferido os benefícios da justiça gratuita 

(fl.12).

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e 

anotações necessárias.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Barra do Bugres/MT, 18 de março de 2020.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 93234 Nr: 3092-91.2014.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONICE DOS SANTOS SANDRI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEREMIAS DA CRUZ DIAS - 

OAB:13.326, LOURIVAL DA CRUZ DIAS - OAB:19538

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de pedido de devolução dos valores recebidos em face da tutela 

antecipada revogada pela extinção do processo, formulado pelo 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.

Em síntese, requer a Autarquia à execução das parcelas recebidas pela 

autora em face da tutela antecipada, vez que revogada pela Instancia 

Superior.

É o relato. DECIDO.

Analisando detidamente, entendo que o pedido do autor não comporta 

deferimento. Vejamos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça havia firmado 

entendimento no sentido de que o benefício previdenciário recebido em 

casos de antecipação de tutela, posteriormente revogada, obrigava o 

autor da ação a devolver os benefícios previdenciários indevidamente 

recebidos (REsp 1401560/MT, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, Rel. p/ 

Acórdão Ministro Ari Pargendler, Primeira Seção, julgado em 12/02/2014).

 Porém, a controvérsia se dirimiu consoante decisão nos Embargos de 

Declaração opostos no RE 661256, onde o STF, em 06/02/2020, adotou 

orientação diversa no que se refere aos benefícios previdenciários, 

estabelecendo que a jurisprudência daquela Corte já assentou “que o 

benefício previdenciário recebido de boa-fé pelo segurado, em 

decorrência de decisão judicial, não está sujeito à repetição de indébito, 

em razão de seu caráter alimentar”, afirmando, ainda, que “a 

impossibilidade de descontos dos valores indevidamente recebidos pelo 

segurado não implica declaração de inconstitucionalidade do art. 115 da 

Lei nº 8.213/1991”. (ARE 734242 agR, relator Ministro ROBERTO 

BARROSO, 1ª T,DJe-175, pub. 08/09/2015).

Assim, forte na linha de interpretação do Supremo Tribunal Federal, e não 

havendo indícios de má-fé por parte do autor, INDEFIRO o pedido 

formulado pela Autarquia.

No mais, aguarde-se o prazo de 15 (quinze) dias, e em nada sendo 

requerido, ARQUIVEM-SE os autos mediante baixas e cautelas de praxe.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Barra do Bugres - MT, 17 de março de 2020.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 95006 Nr: 4507-12.2014.811.0008

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

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: CLAUDINETE PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSENILDA LOPES DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Benedita Sousa de Assis 

- OAB:26694/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA NOGUEIRA PEREIRA 

- OAB:17982/O

 Vistos.

 CERTIFIQUE-SE quanto à intimação e o decurso de prazo, se for o caso, 

da advogada nomeada para promover a defesa dos interesses da 

requerida à fl. 28, Dra Fabiana Nogueira Pereira (OAB/MT 17.982), em 

cumprimento as providências já determinadas na decisão de fl. 43.

No mais, ACOLHO o pedido de renúncia dos poderes conferidos à 

advogada Dra. Flávia Benedita Sousa de Assis, pelas razões e 

fundamentos colacionados na petição de fl. 44. Em contrapartida, e 

considerando o teor da Portaria nº. 01109/2019/DPG, publicada no dia 

14/10/2019, designando Defensora Pública para atuar nos processos 

desta 1º Vara, deverá a Serventia encaminhar os autos àquela Instituição 

para prosseguir no cumprimento do múnus que lhe compete nestes autos.

Após, venham os autos CONCLUSOS para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Barra do Bugres - MT, 17 de março de 2.020.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 106032 Nr: 5496-81.2015.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PIZZATTO & SANTI LTDA, ANGELA MARIA PIZZATTO 

SANTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO C. ALEXANDRE DOS 

SANTOS - OAB:13.431-B

 Diante do exposto, e do mais que dos autos consta, JULGO 

PARCIALMENTE IMPROCEDENTE o pedido posto na inicial, tão somente 

para reconhecer a irregularidade no cálculo da média aritmética do 

consumo de energia elétrica utilizada e não pago pela parte autora, o que 

faço com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

conforme fundamentação acima. Face à sucumbência da autora, 

CONDENO-A ao pagamento das custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios ao procurador da parte requerida, arbitrados 

estes últimos no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, 

nos termos do art. 85, §2º, do CPC.REVOGO a liminar deferida às fls. 

35/36PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.Havendo o pagamento voluntário, 

CERTIFIQUE-SE e ARQUIVE-SE, com as baixas necessárias.No caso de 

interposição de recurso, INTIME-SE a parte adversa para apresentar 

contrarrazões e, em seguida, REMETAM-SE os autos ao Tribunal de 

Justiça, consignando as homenagens deste Magistrado.Por outro lado, 

caso haja posterior pedido de cumprimento de sentença, o qual deverá vir 

instruído com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, nos 

exatos termos do artigo 524 do CPC, DEVERÁ a Sra. Gestora Judiciária 

efetuar as anotações e alterações necessárias. Em seguida, INTIME-SE o 

devedor para cumprir a sentença, mediante o pagamento do débito, 

conforme planilha apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes 

previstos no artigo 523 do CPC. Não ocorrendo o pagamento voluntário, no 

prazo assinalado, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, 

também, de honorários advocatícios de dez por cento (art. 523, §1º), 

devendo o exequente se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias para 

pugnar como entender de direito.CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

Barra do Bugres – (MT), 17 de março de 2020.Silvio Mendonça Ribeiro 

Filho Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 121579 Nr: 1758-17.2017.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUCIA SOARES SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gláucio Araújo de Souza - 

OAB:13599

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Dos autos se vê que, instado a se manifestar acerca do retorno dos autos 

do Tribunal de Justiça, a parte autora suscita a questão de incompetência 

absoluta deste Juízo, atribuindo, para tanto, a competência dos Juizados 

especiais da Fazenda Pública.

Pois bem, em que pese a decisão provinda do IRDR n. 85560/2016, de 

determinação de competência e remessa dos autos aos Juizados 

Especiais, percebe-se que o presente já foi sentenciado, ocorrendo a 

perpetuatio jurisdictionis.

Neste sentido, a Portaria n.º 555/2019 da CGJ e TJMT veda a remessa dos 

feitos executivos ao Juizado da Fazenda Pública, in verbis:

Art. 6º. (...)

 Parágrafo único. De igual modo, fica vedada a remessa de feitos 

executivos ou em fase de cumprimento de sentença.

 Da mesma forma, estabelece o artigo 516, inciso II do CPC:

Art. 516. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante:

II – o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição;

Diante desse cenário, INDEFIRO o pedido retro, devendo a liquidação de 

sentença se efetivar por arbitramento.

Isso porque não havendo estipulação do procedimento pelo qual deverá 

se fazer a liquidação do julgado e, por inexistir a necessidade de se alegar 

e provar fato novo, deverá seguir o rito do arbitramento, nos termos dos 

arts. 475-C do CPC/73 e 509, I e 510 do CPC/2015.

Assim, INTIMEM-SE as partes para a apresentação de pareceres ou 

documentos elucidativos, no prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes do 

artigo 510 do Código de Processo Civil.

Aportando a documentação, RETORNEM os autos conclusos para 

deliberação ou nomeação de perito, conforme a hipótese.

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

Barra do Bugres/MT, 17 de março de 2.020.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 134230 Nr: 1072-88.2018.811.0008

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MHDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MHF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS CORTES - 

OAB:20.381-MT, JILVANE JOSÉ DE BRITO - OAB:20382/O, KATIA 

GORETT DE SOUZA GOULAT - OAB:20.022-MT, MAURICIO 

MONTAGNER - OAB:20.670-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BEATRYS CASTANHEIRA - 

OAB:22.874-MT, SANDRA JANE SCOTTI - OAB:15.152

 Diante de todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

formulado na inicial para o fim de fixar os valores dos alimentos, em favor 

da filha menor do requerido, no patamar de dois salários mínimos, além de 

50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias com saúde e 

educação, o que faço com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do CPC.CONDENO o requerido ao pagamento das custas 

processuais e honorários, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado 

da causa (art. 85, § 2º, CPC).CIÊNCIA ao Ministério Público.Após o trânsito 

em julgado e cumprida as determinações acima, ARQUIVE-SE com as 

baixas e anotações necessárias.REGISTRE-SE. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Barra do Bugres - MT, 09 de julho de 2018.Silvio 

Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 154252 Nr: 5026-11.2019.811.0008

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANESIO DOMINGOS ROMANINI, NEIDE MAGNANI 

ROMANINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANÉSIO DOMINGOS - OAB:, 

Lucila Cristina Piedade Prestes Capato - OAB:8962/O

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070224/3/2020 Página 329 de 758



 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

ANÉSIO DOMINGOS ROMANINI e NEIDE MAGNANI ROMANINI ofereceram 

EMBARGOS À EXECUÇÃO nos autos da ação de execução proposta pelo 

BANCO DO BRASIL, todos devidamente qualificados nos autos.

À fl.34 foi indeferido o pedido de gratuidade da justiça e determinou à 

parte autora que promovesse o recolhimento das custas judiciais.

 Devidamente intimada, conforme certidão de fl.35, a parte autora deixou 

transcorrer in albis o prazo sem pagamento das custas e sem 

manifestação.

É o relatório. DECIDO.

 Com efeito, dispõe o art. 290, do Código de Processo Civil, in verbis: “será 

cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu 

advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso 

em 15 (quinze) dias”.

 Ocorre que o preparo da inicial é ônus processual da parte autora, cujo 

descumprimento acarreta à sanção prevista no precitado art. 290, do CPC, 

qual seja o cancelamento da distribuição.

 Assim, ao teor do exposto, JULGO EXTINTO o feito SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO com fulcro no artigo 485, I, CPC.

 DETERMINO o cancelamento da distribuição do presente feito, nos termos 

dos art. 290 do Código de Processo Civil.

 SEM CUSTAS.

 Certificado o trânsito em julgado, traslade-se cópia da presente para o 

feito principal, e, ARQUIVE-SE, observando as formalidades legais.

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Barra do Bugres – (MT), 11 de março de 2020.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 1851 Nr: 512-84.1997.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL - MT, CAIXA 

ECONOMICA FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. F. DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - OAB:4263/MT, Gustavo Eduardo Reis de Siqueira - 

OAB:MT-3.486

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON VIEIRA NOIA JÚNIOR - 

OAB:18529

 Vistos.

A parte exequente pugnou pela suspensão do feito pelo período de 90 

(noventa) dias, fls. 14.

Assim, ACOLHO o pedido formulado e, na forma do artigo 922 do Código 

de Processo Civil, SUSPENDO o curso do processo executivo, pelo prazo 

requerido.

Fluído o mencionado lapso temporal, independentemente de novo 

despacho, INTIME-SE a parte exequente a dizer o que for de seu interesse 

no processo, no prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido tal prazo, com ou sem manifestação, VENHAM-ME conclusos.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Barra do Bugres/MT, 18 de março de 2020.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 842 Nr: 386-34.1997.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB-FINANCEIRA S.A.,CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MECÂNICA NOSSA SENHORA APARECIDA 

LTDA., LUIZ ANTONIO BORGES DE SOUZA, LUIZA ALENCAR DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO R. GOES NICOLADELLI - OAB:OAB/MT 

17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE QUINTÃO SAMPAIO - 

OAB:OAB/MT-5653, JOSÉ TARGINO - OAB:MT-3.476-B

 Vistos.

Desentranhem-se os documentos de fls. 266, eis que não pertencem ao 

presente feito, no intento de serem juntados no processo correspondente, 

certificando o ocorrido.

No mais, denota-se que os dados para transferência dos valores 

pertencentes a exequente indicados à fl. 266 estão equivocados, motivo 

pelo qual INDEFIRO a expedição de alvará judicial em favor do Banco 

credor.

Ato contínuo, INTIMEM-SE os patronos habilitados do banco exequente 

para indicar bens dos executados passíveis de penhora, ou requerer o 

que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Barra do Bugres/MT, 16 de março de 2020.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 4434 Nr: 725-22.1999.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUDITH ABI RACHED CRUZ, BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO ARANTES FILHO, ESPÓLIO DE CARLOS 

ALBERTO DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REINALDO LORENÇONI FILHO 

- OAB:6459-O, ROBSON RONDO OURIVES - OAB:4998-MT, ROBSON 

RONDON OURIVES - OAB:MT 4.998

 Vistos.

 Após diversas tentativas em localizar bens e valores do executado 

passiveis de penhora, todas restaram infrutíferas, conforme se vê nos 

autos às fls.360/364, razão pela qual DETERMINO a suspensão do feito 

pelo prazo de 01 (um) ano, nos moldes do artigo 921, inciso III e §§ 1º e 4º, 

do CPC.

 Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que sejam encontrados 

bens penhoráveis, determino o arquivamento dos autos nos termos do art. 

921, § 2º, do CPC.

 Expirado o prazo de 05 (cinco) anos, INTIME-SE o exequente para se 

manifestar sobre a prescrição intercorrente.

 INTIME-SE.

 CUMPRA-SE.

 Barra do Bugres, 18 de março de 2.020.

 Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 46080 Nr: 2248-83.2010.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGERIO ROMANINI, DALILA ROQUE RIBEIRO 

ROMANINI, ANESIO DOMINGOS ROMANINI, NEIDE MAGNANI ROMANINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:OAB/MT 16691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALILA ANDRADE ABRANTES 

DE SALES - OAB:OAB/MT 15.497, LUCILA CRISTINA PIEDADE 

PRESTES CAPATTO - OAB:MT-8962, SIDNEI GUEDES FERREIRA - 

OAB:7900/MT

 Vistos.

 ACOLHO o pedido da advogada de fls. 154/157, eis que devidamente 

comunicada à renúncia dos poderes outorgados ao mandante.

INTIME-SE a parte autora, PESSOALMENTE, para constituir novo 

advogado, no prazo de 05 (cinco) dias, ou procure a Defensoria Pública, 

se for o caso, a fim de providenciar o regular andamento do processo, 

sob pena de extinção (art. 485, III, § 1º, CPC).

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

Barra do Bugres - MT, 16 de março de 2020.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 90486 Nr: 792-59.2014.811.0008
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINA MARTINS SALVADOR GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9183/MT, RICARDO AUGUSTO BARBOSA - OAB:10061

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO BOABAID 

BERTAZZO - OAB:8794-A/MT, MARIA LUCILA GOMES - 

OAB:5835-A/MT

 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados na exordial, o que faço com 

resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil.Por consequência, CONDENO a parte autora ao pagamento 

das custas e despesas processuais, e honorários advocatícios, o qual 

arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 85, §8º, do 

CPC.PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.Havendo o pagamento voluntário, 

CERTIFIQUE-SE e ARQUIVE-SE, com as baixas necessárias.No caso de 

interposição de recurso, INTIME-SE a parte adversa para apresentar 

contrarrazões e, em seguida, REMETAM-SE os autos ao Tribunal de 

Justiça, consignando as homenagens deste Magistrado.Por outro lado, 

caso haja posterior pedido de cumprimento de sentença, o qual deverá vir 

instruído com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, nos 

exatos termos do artigo 524 do CPC, DEVERÁ a Sra. Gestora Judiciária 

efetuar as anotações e alterações necessárias. Em seguida, INTIME-SE o 

devedor para cumprir a sentença, mediante o pagamento do débito, 

conforme planilha apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes 

previstos no artigo 523 do CPC. Não ocorrendo o pagamento voluntário, no 

prazo assinalado, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, 

também, de honorários advocatícios de dez por cento (art. 523, §1º), 

devendo o exequente se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias para 

pugnar como entender de direito.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.Barra do Bugres/MT, 18 de março de 2.020.Silvio Mendonça 

Ribeiro FilhoJuiz de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 157483 Nr: 6940-13.2019.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE MARIO DIVINO RODRIGUES, TEREZINHA 

RODRIGUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO GOMES DALLAZEM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Arantes Neto - 

OAB:MT0025147O, Marli Guarnieri de Lima - OAB:OAB/MT 11.865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO GOMES DALLAZEM 

- OAB:23411/O

 Vistos,

 1. Trata-se de Ação Anulatória de Arrematação e Penhora com Pedido de 

Tutela de Urgência formulado pelo Espólio de Mario Divino Rodrigues 

representado por Terezinha Rodrigues dos Santos em desfavor de 

Leandro Gomes Dallazem, todos qualificados nos autos em epígrafe.

 2. Narra a exordial de fls. 05/15-v°, que o Espólio de Mario Divino 

Rodrigues e sua esposa Terezinha Rodrigues dos Santos adquiriram o 

imóvel objeto do presente feito, por meio de título definitivo expedido pela 

Prefeitura Municipal de Nova Olímpia-MT. No entanto, por força de uma 

ação nos autos n. 1667/2003 – Código 7732, os autores foram 

condenados a pagar uma multa no valor de 03 (três) salários mínimos em 

decorrência de um Auto de Infração, oportunidade em que tiveram seu 

bem penhorado, cujo arrematante do imóvel fora o requerido, Sr. Leandro 

Gomes Dallazem.

 3. Salienta a parte autora que o processo não correu como preceitua o 

código de processo civil, eis que, o Oficial de Justiça deixou de cumprir os 

requisitos essenciais para a realização de penhora, eis que, deixou de 

intimar a cônjuge do executado naqueles autos, mesmo estando 

devidamente expresso no mandado de intimação, bem como comprovado 

nos autos que o executado era casado. Outrossim, alega a parte autora 

que nos autos em apenso, o executado, ora autor nestes autos, constituiu 

advogado para sua defesa, no entanto, a advogada constituída não foi 

intimada dos demais atos processuais.

 4. Pois bem, afirma, ainda, que mesmo com os vícios existentes nos 

autos, fora realizado hasta pública do único imóvel dos autores sem 

atualização da dívida, sendo alienado por valor muito abaixo do mercado, 

sem intimação pessoal do devedor, assim como de sua cônjuge e ainda 

sem a intimação da advogada constituída pela defesa dos atos 

processuais. Diante de tais fatos, não viu outra saída a não ser o 

ajuizamento da presente ação, requerendo liminarmente a suspensão dos 

autos em apenso (autos n. 1667/2003 – Código 7732) até decisão 

meritória nestes autos, bem como pugnando ao final pela procedência da 

ação a fim de anular a penhora de arrematação do imóvel urbano 

matriculado sob o n. 19.547.

 5. Com a exordial colacionaram documentos de fls. 16/249.

6. Vieram-me os autos conclusos.

 É o Relatório. Fundamento e Decido.

 7. Trata-se de Ação Anulatória de Arrematação e Penhora com Pedido de 

Tutela de Urgência formulado pelo Espólio de Mario Divino Rodrigues 

representado por Terezinha Rodrigues dos Santos em desfavor de 

Leandro Gomes Dallazem, todos qualificados nos autos em epígrafe.

 8. É de trivial conhecimento que os requisitos necessários e 

indispensáveis à concessão da tutela cautelar se referem à plausibilidade 

do direito invocado (fumus boni juris) e à existência de lesão ou perigo de 

lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora). Para o seu 

deferimento liminar, indispensável se torna a previsão da ineficácia da 

medida concedida após o contraditório, nos moldes do 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.

Omissis;

§2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após 

justificação prévia.”

9. Em que pese o posicionamento contrário de doutrinadores de peso, 

entende-se que a permissão para a concessão de tutela de urgência não 

se limita à hipótese prevista no referido artigo, no sentido de exigir-se a 

presunção de que o réu poderia, por ação ou omissão sua, tornar ineficaz 

a medida.

 10. Isso porque, essa interpretação restritiva do art. 300, §1º do NCPC 

estaria em desacordo com uma das principais diretrizes do processo 

cautelar, qual seja, o poder geral de cautela, conferido ao juiz para agir 

conforme as particularidades do caso concreto.

11. Não obstante, a concessão liminar da tutela de urgência guarda 

estreito vínculo com a possível ineficácia da medida, e não com a eventual 

conduta tomada pela parte requerida. No mesmo sentido, a opinião de Luiz 

Orione Neto:

“Em primeiro lugar, entendemos que a ineficácia da medida não precisa 

estar umbilicalmente relacionada a uma atitude omissiva ou comissiva do 

réu. Basta que o ato de citá-lo importe numa demora que acabe por causar 

prejuízos que ponham em risco a efetivação da própria medida cautelar.” 

(in Processo Cautelar, São Paulo, Saraiva, 2004, p. 161)

12. E arremata o citado autor:

“Portanto, a liminar inaudita altera parte pode ser outorgada sempre que 

houver urgência agônica na concessão da medida cautelar em virtude da 

existência de uma situação de perigo que poderá comprometer sua 

eficácia.” (cit., p. 162).

13. Em análise aos autos, assim como aos documentos a ela 

colacionados, percebe-se que há indícios que demonstrem a inexistência 

de citação pessoal do executado, bem como de sua cônjuge, motivo pelo 

qual possível se faz a concessão do pedido de suspensão dos autos em 

apenso.

 14. Outrossim, o fumus boni iuris encontra-se configurado, uma vez que 

restou comprovada a verossimilhança do alegado pela parte autora, assim 

como o fundamento do dano de difícil reparação. Assim, estando 

presentes os pressupostos, imperiosa se faz a concessão medida liminar, 

corroborado com todos documentos e elementos carreados na exordial.

15. Diante do exposto, atendendo aos termos da petição inicial, com fulcro 

no artigo 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO a medida liminar 

pleiteada, e determino a suspensão da decisão de fls. 172/173 dos autos 

em apenso (Processo n. 1667/2003 – Código 7732), e consequentemente 

a imissão na posse do imóvel do arrematante até posterior decisão.

16. Translade-se cópia da presente decisum aos autos n. 1667/2003 – 

Código 7732.
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 17. Considerando a instalação do Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania (CEJUSC) na presente comarca, encaminhem-se os 

autos à conciliação, observando-se o disposto no artigo 334, do Novo 

Código de Processo Civil.

18. Após, cite-se e notifique-se a parte requerida de todo o teor da 

presente ação, bem como para que compareça perante este Juízo, no 

Fórum desta Comarca, na referida solenidade, advertindo-os de que o seu 

não comparecimento poderá lhe acarretar prejuízos, como o de serem 

consideradas como verdadeiras as alegações iniciais.

19. Intime-se, a parte, para que compareça a solenidade apraza. 

Anotando-se que, em não havendo conciliação o prazo para 

apresentação de contestação fluirá a partir da data da aludida audiência.

20. Deverá constar no mandado de intimação/citação, 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 (artigo 334, § 

8º, do NCPC).

21. Intimem-se, expedindo-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 107029 Nr: 6153-23.2015.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVALDO HIROSHI KUWAKINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7557-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA WICHOSKI - 

OAB:18603/B, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - OAB:OAB/MT 

16691-A, MARIA AMELIA C. MASTROROSA VIANNA - OAB:16555/MT

 Vistos,

1. Sem prejuízo de eventual conciliação (art. 359, CPC) ou de possível 

julgamento antecipado da lide (art. 355, CPC), especifiquem as partes, no 

prazo de 5 (cinco) dias, as provas que pretendem produzir, juntando aos 

autos os documentos que dispuserem como prova de suas alegações, 

podendo ser sugeridos pontos controvertidos para posterior apreciação 

pelo juízo.

2. Intime-se.

3. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 82774 Nr: 4503-43.2012.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDO HIROSHI KUWAKINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:OAB/MT 16691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCO ARIEL BIZARELLO 

DOS SANTOS - OAB:7557-0

 Vistos,

Indefiro o pedido de fls. 110/111, haja vista que é de competência das 

partes promoverem o normal prosseguimento do feito, informando e 

aportando aos autos os atos e diligências que lhe competem.

Intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, promova 

os atos e diligências que lhe competem, dando prosseguimento ao feito, 

apresentando aos autos as informações necessárias, sob pena de 

extinção do feito.

Decorrido o prazo assinalado sem manifestação ou com mera reiteração 

de pedido já indeferido pelo Juízo, certifique-se e volvam-me os autos 

conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 139132 Nr: 3978-51.2018.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LUCIA CESARIO ORTEGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON FERREIRA DA SILVA 

JUNIOR - OAB:11322

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:OAB/MT 13.245-A

 15. Ante o exposto, LIMITO a astreinte, do valor inicial executado 

(24.000,00 - vinte e quatro mil reais) para 1/3, que corresponde o valor de 

R$ 8.000,00 (oito mil reais), a ser doravante atualizado pelo INPC a partir 

da publicação do presente decisum, acrescido de juros de mora em 1% 

a.m.16. Assim, intime-se a parte devedora, para que no prazo de 10 (dez) 

dias efetue o pagamento do valor do débito, ou comprovar que já o fez, 

sob pena de incidência de multa de 10 % (dez por cento), nos termos do 

art. 523, §1º do Código de Processo Civil.17. Findo prazo, e em caso de 

inércia, o que deverá ser certificado nos autos, intime-se a parte 

exequente, para que, no prazo de 10 (dez) dias, acoste nova planilha do 

débito, considerando a limitação supra determinada, e requeira o que 

entender de direito. 18. Após, tornem-me os autos conclusos para análise 

do pedido de levantamento de valores.19. Transitando em julgado, 

arquive-se, promovendo-se as baixas de estilo e anotações de praxe.20. 

P.R.I. Cumpra-se, providenciando e expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 157998 Nr: 7198-23.2019.811.0008

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONALDO CESAR DOMINGOS DE ALENCAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA MARCELINA DA SILVA SAKITA, PEDRO 

NAOYUKI SAKITA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joaquim Gomes de Oliveira - 

OAB:17.614/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO GOMES DALLAZEN 

- OAB:23411/MT

 Vistos,

1. Sem prejuízo de eventual conciliação (art. 359, CPC) ou de possível 

julgamento antecipado da lide (art. 355, CPC), especifiquem as partes, no 

prazo de 5 (cinco) dias, as provas que pretendem produzir, juntando aos 

autos os documentos que dispuserem como prova de suas alegações, 

podendo ser sugeridos pontos controvertidos para posterior apreciação 

pelo juízo.

2. Intime-se.

3. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 157468 Nr: 6930-66.2019.811.0008

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MARCELINA DA SILVA SAKITA, PEDRO 

NAOYURI SAKITA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO CESAR DOMINGOS DE ALENCAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO GOMES DALLAZEN - 

OAB:23411/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM GOMES DE 

OLIVIERA - OAB:17.614/MT

 Vistos,

1. Sem prejuízo de eventual conciliação (art. 359, CPC) ou de possível 

julgamento antecipado da lide (art. 355, CPC), especifiquem as partes, no 

prazo de 5 (cinco) dias, as provas que pretendem produzir, juntando aos 

autos os documentos que dispuserem como prova de suas alegações, 

podendo ser sugeridos pontos controvertidos para posterior apreciação 

pelo juízo.

2. Intime-se.

3. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 103810 Nr: 3992-40.2015.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFONSO FERREIRA DE MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:MT 13431-A

 Vistos,

 1. Intime-se a parte devedora, para que no prazo de 15 (quinze) dias 

efetue o pagamento do valor do débito, ou comprovar que já o fez, sob 

pena de incidência de multa de 10 % (dez por cento), nos termos do art. 

523, §1º do Código de Processo Civil.

2. Findo prazo, o que deverá ser certificado nos autos, intime-se a parte 

exequente, para querendo, requerer o que entender de direito.

 3. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 157483 Nr: 6940-13.2019.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE MARIO DIVINO RODRIGUES, TEREZINHA 

RODRIGUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO GOMES DALLAZEM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Arantes Neto - 

OAB:MT0025147O, Marli Guarnieri de Lima - OAB:OAB/MT 11.865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO GOMES DALLAZEM 

- OAB:23411/O

 Vistos,

1. Sem prejuízo de eventual conciliação (art. 359, CPC) ou de possível 

julgamento antecipado da lide (art. 355, CPC), especifiquem as partes, no 

prazo de 5 (cinco) dias, as provas que pretendem produzir, juntando aos 

autos os documentos que dispuserem como prova de suas alegações, 

podendo ser sugeridos pontos controvertidos para posterior apreciação 

pelo juízo.

2. Intime-se.

3. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 156997 Nr: 6659-57.2019.811.0008

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRDS, ACRR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BEATRYS CASTANHEIRA - 

OAB:22.874-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Trata-se de Ação de Exoneração de Encargo Alimentar Consensual 

proposta por Tânia Rocha dos Snatos e Ana Cláudia Rocha Rezende 

(qualificados nos autos).

 Narra a exordial que diante da maioridade civil de Ana Cláudia, bem como 

por já se encontrar trabalhando, tendo rendimento próprio, não mais 

necessita do auxílio alimentar de sua genitora. Diante disso, ajuizaram a 

presente actio, pugnando, ao final, que seja oficiado a entidade pagadora 

da autora Tânia a fim de que suspenda os descontos realizados em folha 

de pagamento.

 Com a exordial, colacionou documentos de fls. 05/13.

Às fls. 15 o representante do Ministério Público manifestou-se favorável 

ao pedido.

 Vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório. Fundamento e decido.

 Trata-se de Ação de Exoneração de Encargo Alimentar Consensual 

proposta por Tânia Rocha dos Snatos e Ana Cláudia Rocha Rezende 

(qualificados nos autos).

 Tendo em vista que as partes transigiram com vistas à solução da 

demanda existente entre elas, homologo, por sentença, nos termos do art. 

487, inc. III, alínea b, do Novo Código de Processo Civil, o acordo 

entabulado entre as partes, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos nos presentes autos.

 Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, com 

espeque no Art. 487, inc. III, alínea b do Novo Código de Ritos, 

HOMOLOGO o aludido acordo, na forma avençada pelas partes.

Isento de custas.

Transitado em julgado, oficie-se a Prefeitura Municipal de Nova Olímpia-MT 

para que, no prazo de 48(quarenta e oito) horas, proceda com a 

cessação dos descontos em folha de pagamento da servidora Tânia 

Rocha dos Santos referente a pensão alimentícia.

 Após, arquive-se os autos com as baixas e anotações de praxe.

Expeça-se o necessário.

 P. I. Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 86619 Nr: 2426-27.2013.811.0008

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivanete Pereira da Costa, Ivanete Pereira da Costa -ME, 

EZEQUIAS DE SOUZA FORTUNATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A - NOVA OLIMPIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB-MT 10.050, CRISTINA 

LUCENA P. DIAS - OAB:7194/MT, Marco Antonio de Mello - 

OAB:13.188-B, MARIA ANGELICA AZEVEDO SOUZA SOUTO - OAB:/MT 

10.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:OAB/MT 16691-A, MARIA AMELIA C. MASTROROSA 

VIANNA - OAB:16555/MT, PAULA RODRIGUES DA SILVA - 

OAB:13605-A, THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - OAB:21589/O

 Vistos,

Trata-se de Embargos à Execução ajuizado por Ivanete Pereira da Costa 

ME, Ivanete Pereira da Costa e Ezequias de Souza Fortunato em face do 

Banco do Brasil S.A (qualificados nos autos).

 Às fls. 127/132 as partes formularam acordo, pugnando pela 

homologação do Juízo.

Vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório. Fundamento e decido.

 Trata-se de Embargos à Execução ajuizado por Ivanete Pereira da Costa 

ME, Ivanete Pereira da Costa e Ezequias de Souza Fortunato em face do 

Banco do Brasil S.A (qualificados nos autos).

 Tendo em vista que as partes transigiram com vistas à solução da 

demanda existente entre elas, homologo, por sentença, nos termos do art. 

487, inc. III, alínea b, do Novo Código de Processo Civil, o acordo 

entabulado entre as partes, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos nos presentes autos.

 Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, com 

espeque no Art. 487, inc. III, alínea b do Novo Código de Ritos, 

HOMOLOGO o aludido acordo, na forma avençada pelas partes.

Isento de custas.

Transitado em julgado, arquive-se os autos com as baixas e anotações de 

praxe.

Expeça-se o necessário.

 P. I. Cumpra-se

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000007-41.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

MAGSON ALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO n. 

1000007-41.2018.8.11.0008 Valor da causa: R$ 10.000,00 POLO ATIVO: 

Nome: MAGSON ALVES DE OLIVEIRA Endereço: RUA MINAS GERAIS, SN, 

CENTRO, NOVA OLÍMPIA - MT - CEP: 78370-000 POLO PASSIVO: Nome: 

VIVO S.A. Endereço: AVENIDA HIGIENÓPOLIS, 1365, - DE 1151/1152 A 

2225/2226, JARDIM HIGIENÓPOLIS, LONDRINA - PR - CEP: 86015-010 

ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES REQUERENTE E 

REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada 

disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no 

prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, 

da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. , 23 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: 1000538-93.2019.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO ALMEIDA ALVES OAB - MT13615-O (ADVOGADO(A))

Michele Juliana Noca OAB - MT7622-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO n. 

1000538-93.2019.8.11.0008 Valor da causa: R$ 30.000,00 POLO ATIVO: 

Nome: JAIME PEREIRA DA SILVA Endereço: JOÃO CUSTÓDIO DA SILVA, 

874, MARACANÃ, BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 78390-000 POLO 

PASSIVO: Nome: ESTADO DE MATO GROSSO Endereço: AVENIDA 

PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 1372, AC PALÁCIO PAIAGUAS, 

QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-970 ESPÉCIE: [Indenização por 

Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DAS PARTES REQUERENTE E REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro 

teor da r. sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O 

recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da 

sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do 

recorrente. 2. É necessária a assistência de Advogado ou Defensor 

Público para interpor Recurso Inominado. , 23 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000876-38.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON DA SILVA LOZADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO ALMEIDA ALVES OAB - MT13615-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN - MATO GROSSO (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO n. 

1000876-38.2017.8.11.0008 Valor da causa: R$ 223,46 POLO ATIVO: 

Nome: NILSON DA SILVA LOZADO Endereço: Av. Paraguas 286, 

Maracanã, BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 78390-000 POLO PASSIVO: 

Nome: DETRAN - MATO GROSSO Endereço: desconhecido Nome: 

ESTADO DE MATO GROSSO Endereço: desconhecido ESPÉCIE: [Perda da 

Propriedade]->PETIÇÃO CÍVEL (241) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DAS PARTES REQUERENTE E REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro 

teor da r. sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O 

recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da 

sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do 

recorrente. 2. É necessária a assistência de Advogado ou Defensor 

Público para interpor Recurso Inominado. , 23 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. 
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Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000988-07.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

MILENI APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT3923-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO n. 

1000988-07.2017.8.11.0008 Valor da causa: R$ 5.000,00 POLO ATIVO: 

Nome: MILENI APARECIDA DA SILVA Endereço: RUA DOS OPERARIOS, 

128, ., CENTRO, BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 78390-000 POLO 

PASSIVO: Nome: VIVO S.A. Endereço: TELEMAT CELULAR, AVENIDA 

PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 1300, QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 

78045-901 ESPÉCIE: [Direito de Imagem]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES 

REQUERENTE E REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da r. 

sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas 

no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será 

interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por 

petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. 

É necessária a assistência de Advogado ou Defensor Público para 

interpor Recurso Inominado. , 23 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: 1000233-12.2019.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVAL RAMIRES DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE FERREIRA DA SILVA OAB - MT22539/O (ADVOGADO(A))

NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA OAB - MT0014034A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO n. 

1000233-12.2019.8.11.0008 Valor da causa: R$ 25.000,00 POLO ATIVO: 

Nome: LOURIVAL RAMIRES DA CRUZ Endereço: RUA 04, 841, JARDIM 

IMPERIAL, BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 78390-000 POLO PASSIVO: 

Nome: ESTADO DE MATO GROSSO Endereço: RUA ESMERALDA, - DE 

163/164 AO FIM, BOSQUE DA SAÚDE, CUIABÁ - MT - CEP: 78050-050 

ESPÉCIE: [Saúde, Liminar]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES REQUERENTE E 

REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada 

disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no 

prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, 

da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. , 23 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: 1001016-72.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

INIDE LEITE DA GAMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO n. 

1001016-72.2017.8.11.0008 Valor da causa: R$ 28.960,00 POLO ATIVO: 

Nome: INIDE LEITE DA GAMA Endereço: ESTRADA RURAL LUZ PARA 

TODOS, 0, RURAL, PORTO ESTRELA - MT - CEP: 78398-000 POLO 

PASSIVO: Nome: VIVO S.A. Endereço: 13ª BRIGADA DE INFANTARIA 

MOTORIZADA, AVENIDA HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA 5001, 

BOSQUE DA SAÚDE, CUIABÁ - MT - CEP: 78050-901 ESPÉCIE: [Inclusão 

Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES 
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REQUERENTE E REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da r. 

sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas 

no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será 

interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por 

petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. 

É necessária a assistência de Advogado ou Defensor Público para 

interpor Recurso Inominado. , 23 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: 1000397-11.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE VIEIRA SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO n. 

1000397-11.2018.8.11.0008 Valor da causa: R$ 10.241,31 POLO ATIVO: 

Nome: ELAINE VIEIRA SANTANA Endereço: RUA FAZENDA SAO 

FRANCISCO, 0, CENTRO, BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 78390-000 

POLO PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO Endereço: BANCO 

BRADESCO, 3445, RUA BARÃO DE MELGAÇO 3445, CENTRO NORTE, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78005-908 ESPÉCIE: [Abatimento proporcional do 

preço]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES REQUERENTE E REQUERIDA, acima 

qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada disponível no Portal 

de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no prazo de dez 

dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual 

constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. , 23 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: 1000057-67.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO ALMEIDA ALVES OAB - MT13615-O (ADVOGADO(A))

Michele Juliana Noca OAB - MT7622-E (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 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO n. 

1000057-67.2018.8.11.0008 Valor da causa: 0,00 POLO ATIVO: Nome: 

BENEDITO VIEIRA Endereço: zona rural, zona rural, PORTO ESTRELA - MT 

- CEP: 78398-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO Endereço: 

AV BRASIL, 336, CENTRO, BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 78390-000 

ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, Bancários]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DAS PARTES REQUERENTE E REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro 

teor da r. sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O 

recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da 

sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do 

recorrente. 2. É necessária a assistência de Advogado ou Defensor 

Público para interpor Recurso Inominado. , 23 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 
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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: 1001112-87.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE JESUS NUNES MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT13741-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO n. 

1001112-87.2017.8.11.0008 Valor da causa: R$ 7.000,00 POLO ATIVO: 

Nome: MARIA DE JESUS NUNES MOREIRA Endereço: Rua Maria Izabel de 

Jesus, sn, qda 43, lte. 04, Itamaraty, NOVA OLÍMPIA - MT - CEP: 

78370-000 POLO PASSIVO: Nome: VIVO S.A. Endereço: TELEMAT 

CELULAR, 1.300, Avenida Getúlio Vargas- Centro, QUILOMBO, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78045-901 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES REQUERENTE E 

REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada 

disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no 

prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, 

da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. , 23 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000760-61.2019.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS HENRIQUE PADILHA DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS HENRIQUE PADILHA DE ALMEIDA OAB - MT24781/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIMONIA AUXILIADORA ARANTES DE SOUZA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO n. 

1000760-61.2019.8.11.0008 Valor da causa: R$ 1.503,00 POLO ATIVO: 

Nome: MATHEUS HENRIQUE PADILHA DE ALMEIDA Endereço: Avenida 

Deputado Hitler Sansão, 391, Sala 1, Centro, BARRA DO BUGRES - MT - 

CEP: 78390-000 POLO PASSIVO: Nome: SIMONIA AUXILIADORA 

ARANTES DE SOUZA Endereço: Avenida Belo Horizonte, 50, Câmara dos 

Vereadores, Centro, BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 78390-000 ESPÉCIE: 

[Nota Promissória, Liquidação / Cumprimento / Execução]->EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS 

PARTES REQUERENTE E REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da 

r. sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O 

recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da 

sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do 

recorrente. 2. É necessária a assistência de Advogado ou Defensor 

Público para interpor Recurso Inominado. , 23 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: 1000092-27.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE SOUZA PINTO AGUIAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT13741-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO n. 

1000092-27.2018.8.11.0008 Valor da causa: R$ 6.000,00 POLO ATIVO: 

Nome: MARIA DE SOUZA PINTO AGUIAR Endereço: Rua Girassol, sn, 

Maracanã, BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 78390-000 POLO PASSIVO: 

Nome: VIVO S.A. Endereço: TELEMAT CELULAR, 1.300, Avenida Getúlio 

Vargas- Centro, QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 ESPÉCIE: 

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DAS PARTES REQUERENTE E REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro 

teor da r. sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O 

recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da 

sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do 

recorrente. 2. É necessária a assistência de Advogado ou Defensor 

Público para interpor Recurso Inominado. , 23 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 
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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: 1000518-05.2019.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE PRISCILE DA SILVA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Michele Juliana Noca OAB - MT7622-E (ADVOGADO(A))

SAULO ALMEIDA ALVES OAB - MT13615-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO n. 

1000518-05.2019.8.11.0008 Valor da causa: R$ 10.000,00 POLO ATIVO: 

Nome: ALINE PRISCILE DA SILVA LIMA Endereço: RUA IMPERIAL, 170, 

MARACANÃ, BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 78390-000 POLO PASSIVO: 

Nome: OI S.A Endereço: R BARÃO DE MELGAÇO, 3209, - DE 1747/1748 A 

3269/3270, CENTRO SUL, CUIABÁ - MT - CEP: 78020-800 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES REQUERENTE E REQUERIDA, acima 

qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada disponível no Portal 

de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no prazo de dez 

dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual 

constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. , 23 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: 1000632-12.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIDE FRANCISCA DAS CHAGAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT3923-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 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO n. 

1000632-12.2017.8.11.0008 Valor da causa: 0,00 POLO ATIVO: Nome: 

LUCINEIDE FRANCISCA DAS CHAGAS Endereço: ., 82, ., BARRA DO 

BUGRES - MT - CEP: 78390-000 POLO PASSIVO: Nome: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Endereço: REDE CEMAT, 

RUA MANOEL DOS SANTOS COIMBRA 184, BANDEIRANTES, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78010-900 ESPÉCIE: [Direito de Imagem]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DAS PARTES REQUERENTE E REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro 

teor da r. sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O 

recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da 

sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do 

recorrente. 2. É necessária a assistência de Advogado ou Defensor 

Público para interpor Recurso Inominado. , 23 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: 1000500-18.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ISMAEL FERREIRA FONSECA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO ALMEIDA ALVES OAB - MT13615-O (ADVOGADO(A))

Michele Juliana Noca OAB - MT7622-E (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO n. 

1000500-18.2018.8.11.0008 Valor da causa: R$ 30.000,00 POLO ATIVO: 

Nome: ISMAEL FERREIRA FONSECA Endereço: COMUNIDADE CAPÃO 

VERDE, S/N, PRÓXIMO AO DISTRITO DE CURRUPIRA, ZONA RURAL, 

BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 78390-000 POLO PASSIVO: Nome: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Endereço: 

REDE CEMAT, RUA VEREADOR JOÃO BARBOSA CARAMURU 184, 

BANDEIRANTES, CUIABÁ - MT - CEP: 78010-900 ESPÉCIE: [Inclusão 

Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES 

REQUERENTE E REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da r. 

sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas 

no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será 

interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por 

petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. 

É necessária a assistência de Advogado ou Defensor Público para 

interpor Recurso Inominado. , 23 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: 1001227-11.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA RODRIGUES SANTOS CARCIOLARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTACIO CHAVES DE SOUZA OAB - MT19825-O (ADVOGADO(A))

CAIO ALEXANDRE OJEDA DA SILVA OAB - MT19856-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING (REQUERIDO)

ANCAR IVANHOE ADMINISTRADORA DE SHOPPING CENTERS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAQUELINE UMENO OAB - MT23377/O (ADVOGADO(A))

MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT14039-O 

(ADVOGADO(A))

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT3150-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO SILVIO MENDONCA 

RIBEIRO FILHO PROCESSO n. 1001227-11.2017.8.11.0008 Valor da causa: 

R$ 20.322,93 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Material, Indenização por 

Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO 

ATIVO: Nome: ANDRESSA RODRIGUES SANTOS CARCIOLARI Endereço: 

RUA BEIJA FLOR, 100, JARDIM IMPERIAL, BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 

78390-000 POLO PASSIVO: Nome: ANCAR IVANHOE ADMINISTRADORA 

DE SHOPPING CENTERS LTDA Endereço: AVENIDA DAS AMÉRICAS, 777, 

- DE 6735/6736 A 9301/9302, BARRA DA TIJUCA, RIO DE JANEIRO - RJ - 

CEP: 22793-081 Nome: CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING 

Endereço: AVENIDA G, 3300, JARDIM ACLIMAÇÃO, CUIABÁ - MT - CEP: 

78050-250 FINALIDADE: intimar as partes do Retorno dos autos da Turma 

Recursal, para no prazo de 10 (dez) dias, requerer o necessário. , 23 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: 1001227-11.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA RODRIGUES SANTOS CARCIOLARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTACIO CHAVES DE SOUZA OAB - MT19825-O (ADVOGADO(A))

CAIO ALEXANDRE OJEDA DA SILVA OAB - MT19856-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING (REQUERIDO)

ANCAR IVANHOE ADMINISTRADORA DE SHOPPING CENTERS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAQUELINE UMENO OAB - MT23377/O (ADVOGADO(A))

MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT14039-O 

(ADVOGADO(A))

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT3150-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO SILVIO MENDONCA 

RIBEIRO FILHO PROCESSO n. 1001227-11.2017.8.11.0008 Valor da causa: 

R$ 20.322,93 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Material, Indenização por 

Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO 

ATIVO: Nome: ANDRESSA RODRIGUES SANTOS CARCIOLARI Endereço: 

RUA BEIJA FLOR, 100, JARDIM IMPERIAL, BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 

78390-000 POLO PASSIVO: Nome: ANCAR IVANHOE ADMINISTRADORA 

DE SHOPPING CENTERS LTDA Endereço: AVENIDA DAS AMÉRICAS, 777, 

- DE 6735/6736 A 9301/9302, BARRA DA TIJUCA, RIO DE JANEIRO - RJ - 

CEP: 22793-081 Nome: CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING 

Endereço: AVENIDA G, 3300, JARDIM ACLIMAÇÃO, CUIABÁ - MT - CEP: 

78050-250 FINALIDADE: intimar as partes do Retorno dos autos da Turma 

Recursal, para no prazo de 10 (dez) dias, requerer o necessário. , 23 de 

março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 
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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: 1000401-48.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ODENIR CARLOS DAS NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO ALMEIDA ALVES OAB - MT13615-O (ADVOGADO(A))

Michele Juliana Noca OAB - MT7622-E (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))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO SILVIO MENDONCA 

RIBEIRO FILHO PROCESSO n. 1000401-48.2018.8.11.0008 Valor da causa: 

R$ 20.000,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, Cobrança indevida de 

ligações]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO 

ATIVO: Nome: ODENIR CARLOS DAS NEVES Endereço: RUA GOIÁS, 123, 

CENTRO, BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 78390-000 POLO PASSIVO: 

Nome: OI S.A Endereço: RUA DO LAVRADIO, N 71, ANDAR 02, CENTRO, 

RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 20230-070 FINALIDADE: intimar as partes do 

Retorno dos autos da Turma Recursal, para no prazo de 10 (dez) dias, 

requerer o necessário. . , 23 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: 1000408-11.2016.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ADERCIL MARTINS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA NOGUEIRA PEREIRA OAB - MT17982-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE DENISE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO SILVIO MENDONCA 

RIBEIRO FILHO PROCESSO n. 1000408-11.2016.8.11.0008 Valor da causa: 

R$ 10.000,00 ESPÉCIE: [Obrigação de Fazer / Não Fazer]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: ADERCIL MARTINS PEREIRA Endereço: Rua Ceara, 140, Centro, 

DENISE - MT - CEP: 78380-000 POLO PASSIVO: Nome: ESTADO DE MATO 

GROSSO Endereço: desconhecido Nome: MUNICIPIO DE DENISE Endereço: 

Praça Brasilia, 111, Centro, DENISE - MT - CEP: 78380-000 FINALIDADE: 

intimar as partes do Retorno dos autos da Turma Recursal, para no prazo 

de 10 (dez) dias, requerer o necessário. , 23 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: 1000133-57.2019.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

MEIRY CONCEICAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCILA CRISTINA PIEDADE PRESTES CAPATTO OAB - MT0008962A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO SILVIO MENDONCA 

RIBEIRO FILHO PROCESSO n. 1000133-57.2019.8.11.0008 Valor da causa: 

R$ 12.000,00 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR]->PROCEDIMENTO DO 
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JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: MEIRY CONCEICAO 

DA SILVA Endereço: RUA DOS GIRASSÓIS, 195, BAIRRO ALVORECER, 

BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 78390-000 POLO PASSIVO: Nome: 

CLARO S.A. Endereço: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES 

-CLARO S/A, 258, Rua Manoel dos Santos Coimbra, BANDEIRANTES, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78010-904 Nome: BANCO DO BRASIL SA Endereço: 

Praça Eliazário A. J. Souza, 1000, Centro, BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 

78390-000 FINALIDADE: intimar as partes do Retorno dos autos da Turma 

Recursal, para no prazo de 10 (dez) dias, requerer o necessário. , 23 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: 1000133-57.2019.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

MEIRY CONCEICAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCILA CRISTINA PIEDADE PRESTES CAPATTO OAB - MT0008962A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO SILVIO MENDONCA 

RIBEIRO FILHO PROCESSO n. 1000133-57.2019.8.11.0008 Valor da causa: 

R$ 12.000,00 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: MEIRY CONCEICAO 

DA SILVA Endereço: RUA DOS GIRASSÓIS, 195, BAIRRO ALVORECER, 

BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 78390-000 POLO PASSIVO: Nome: 

CLARO S.A. Endereço: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES 

-CLARO S/A, 258, Rua Manoel dos Santos Coimbra, BANDEIRANTES, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78010-904 Nome: BANCO DO BRASIL SA Endereço: 

Praça Eliazário A. J. Souza, 1000, Centro, BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 

78390-000 FINALIDADE: intimar as partes do Retorno dos autos da Turma 

Recursal, para no prazo de 10 (dez) dias, requerer o necessário. , 23 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: 1001032-26.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

MARILZA DA COSTA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO n. 

1001032-26.2017.8.11.0008 Valor da causa: R$ 28.960,00 POLO ATIVO: 

Nome: MARILZA DA COSTA SILVA Endereço: RUA CORUMBÁ, 73, 

CENTRO, PORTO ESTRELA - MT - CEP: 78398-000 POLO PASSIVO: Nome: 

VIVO S.A. Endereço: 13ª BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA, 

AVENIDA HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA 5001, BOSQUE DA 

SAÚDE, CUIABÁ - MT - CEP: 78050-901 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em 

Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES 

REQUERENTE E REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da r. 

sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas 

no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será 

interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por 

petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. 

É necessária a assistência de Advogado ou Defensor Público para 

interpor Recurso Inominado. , 23 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 
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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: 1001017-57.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

INIDE LEITE DA GAMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO n. 

1001017-57.2017.8.11.0008 Valor da causa: R$ 14.480,00 POLO ATIVO: 

Nome: INIDE LEITE DA GAMA Endereço: ESTRADA RURAL LUZ PARA 

TODOS, 0, RURAL, PORTO ESTRELA - MT - CEP: 78398-000 POLO 

PASSIVO: Nome: VIVO S.A. Endereço: 13ª BRIGADA DE INFANTARIA 

MOTORIZADA, AVENIDA HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA 5001, 

BOSQUE DA SAÚDE, CUIABÁ - MT - CEP: 78050-901 ESPÉCIE: [Inclusão 

Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES 

REQUERENTE E REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da r. 

sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas 

no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será 

interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por 

petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. 

É necessária a assistência de Advogado ou Defensor Público para 

interpor Recurso Inominado. , 23 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000065-10.2019.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUZA DE LIMA DELLA JUSTINA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Município de Denise (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE DENISE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VAGNER SEVERO OAB - MT0017492A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(REQUERENTE)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO n. 

1000065-10.2019.8.11.0008 Valor da causa: 0,00 POLO ATIVO: Nome: 

CLEUZA DE LIMA DELLA JUSTINA Endereço: Rua Nossa Senhora 

Aparecida, 15, Centro, DENISE - MT - CEP: 78380-000 POLO PASSIVO: 

Nome: Município de Denise Endereço: Avenida Júlio José de Campos, 111, 

Centro, DENISE - MT - CEP: 78380-000 Nome: ESTADO DE MATO GROSSO 

Endereço: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, s/n, 

Rua Desembargador Carlos Avalone, CENTRO POLÍTICO 

ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-903 Nome: MUNICIPIO DE 

DENISE Endereço: desconhecido ESPÉCIE: [Obrigação de Fazer / Não 

Fazer, Antecipação de Tutela / Tutela Específica]->PETIÇÃO CÍVEL (241) 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES REQUERENTE E 

REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada 

disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no 

prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, 

da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. , 23 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000041-79.2019.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES MT 

(REQUERENTE)

NATALIO RAMALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIANE RAMALHO SILVA OAB - 848.830.221-53 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Município de Denise (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE DENISE (REQUERIDO)

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VAGNER SEVERO OAB - MT0017492A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(REQUERENTE)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO n. 

1000041-79.2019.8.11.0008 Valor da causa: 0,00 POLO ATIVO: Nome: 

NATALIO RAMALHO Endereço: Rua Antônio Elizeu de Lima, 930, Centro, 
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DENISE - MT - CEP: 78380-000 Nome: JOSIANE RAMALHO SILVA 

Endereço: RUA FORTALEZA, 19, (LOT C SUL), MAPIM, VÁRZEA GRANDE 

- MT - CEP: 78142-720 Nome: MINISTERIO PUBLICO DA COMARCA DE 

BARRA DO BUGRES MT Endereço: Avenida Brasil, 299, Promotoria de 

Justiça, Centro, BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 78390-000 POLO 

PASSIVO: Nome: GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO Endereço: 

RUA LÍBANO, (JD MTE LÍBANO), JARDIM ALVORADA, CUIABÁ - MT - CEP: 

78048-196 Nome: Município de Denise Endereço: Avenida Júlio José de 

Campos, 111, Centro, DENISE - MT - CEP: 78380-000 Nome: MUNICIPIO DE 

DENISE Endereço: BRASILIA, 111, CENTRO, DENISE - MT - CEP: 78380-000 

ESPÉCIE: [Obrigação de Fazer / Não Fazer]->PETIÇÃO CÍVEL (241) 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES REQUERENTE E 

REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada 

disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no 

prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, 

da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. , 23 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000346-63.2019.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIMA VITORIA MAGALHAES RAMOS (REQUERENTE)

MINISTERIO PUBLICO DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES MT 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEMIR MAGALHAES RAMOS OAB - 593.137.221-00 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Estado Mato Grosso (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES (REQUERIDO)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES (REQUERIDO)

Outros Interessados:

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(REQUERENTE)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO n. 

1000346-63.2019.8.11.0008 Valor da causa: 0,00 POLO ATIVO: Nome: 

CLEIMA VITORIA MAGALHAES RAMOS Endereço: Rua Pantaneira, 1271, 

Maracanã, BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 78390-000 Nome: MINISTERIO 

PUBLICO DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES MT Endereço: Avenida 

Brasil, 299, Centro, BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 78390-000 Nome: 

ADEMIR MAGALHAES RAMOS Endereço: Rua Pantaneira, 1271, 

Maracanã, BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 78390-000 POLO PASSIVO: 

Nome: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES Endereço: Praça Ângelo 

Masson, 1000, Centro, BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 78390-000 Nome: 

Estado Mato Grosso Endereço: RUA LÍBANO, (JD MTE LÍBANO), JARDIM 

ALVORADA, CUIABÁ - MT - CEP: 78048-196 Nome: ESTADO DE MATO 

GROSSO Endereço: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, s/n, Rua Desembargador Carlos Avalone, CENTRO POLÍTICO 

ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-903 Nome: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES Endereço: ANGELO MASSON, 1000, 

CENTRO, BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 78390-000 ESPÉCIE: [Obrigação 

de Fazer / Não Fazer, Liminar]->PETIÇÃO CÍVEL (241) FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES REQUERENTE E REQUERIDA, acima 

qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada disponível no Portal 

de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no prazo de dez 

dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual 

constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. , 23 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000448-85.2019.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(REQUERENTE)

MARIA OSVALDINA DE JESUS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO SILVIO MENDONCA 

RIBEIRO FILHO PROCESSO n. 1000448-85.2019.8.11.0008 Valor da causa: 

0,00 ESPÉCIE: [Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]->PETIÇÃO CÍVEL 

(241) POLO ATIVO: Nome: MARIA OSVALDINA DE JESUS Endereço: Rua 

Ana Lúcia, 142, Maracanã, BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 78390-000 

Nome: PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO Endereço: RUA JOSÉ RAIMUNDO MOURA, 12, UNIÃO, 

CAMPINÁPOLIS - MT - CEP: 78630-000 POLO PASSIVO: Nome: MUNICIPIO 

DE BARRA DO BUGRES Endereço: Praça Ângelo Masson, 1000, Centro, 

BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 78390-000 Nome: ESTADO DE MATO 

GROSSO Endereço: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, s/n, Rua Desembargador Carlos Avalone, CENTRO POLÍTICO 

ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-903 Nome: PREFEITURA 
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MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES Endereço: ANGELO MASSON, 1000, 

CENTRO, BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 78390-000 FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para, querendo apresentar 

impugnação a contestação, no prazo legal.. , 23 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.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 101723 Nr: 2727-03.2015.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CICERA MARIA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BRIZARELLO 

DOS SANTOS - OAB:7557

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONEY MARCOS FERREIRA - 

OAB:10.316

 Isto posto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA AUTORA, reconhecendo a ocorrência 

da prescrição, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos 

termos no artigo 487, II, do Código de Processo Civil.Sem custas 

processuais ou honorárias advocatícias.Transitado em julgado, 

arquivem-se com as baixas necessárias.Publique-se, Intimem-se, 

cumpra-se.Barra do Bugres, 19 de março de 2020.Silvio Mendonça Ribeiro 

Filho. Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 101552 Nr: 2618-86.2015.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEOMILDA PINHEIRO LIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BRIZARELLO 

DOS SANTOS - OAB:7557

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA AUTORA, reconhecendo a ocorrência 

da prescrição, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos 

termos no artigo 487, II, do Código de Processo Civil.Sem custas 

processuais ou honorárias advocatícias.Transitado em julgado, 

arquivem-se com as baixas necessárias.Publique-se, Intimem-se, 

cumpra-se.Barra do Bugres, 19 de março de 2020.Silvio Mendonça Ribeiro 

Filho. Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 101423 Nr: 2521-86.2015.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESSANDRA DOS SANTOS OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7557-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA AUTORA, reconhecendo a ocorrência 

da prescrição, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos 

termos no artigo 487, II, do Código de Processo Civil.Sem custas 

processuais ou honorárias advocatícias.Transitado em julgado, 

arquivem-se com as baixas necessárias.Publique-se, Intimem-se, 

cumpra-se.Barra do Bugres, 19 de março de 2020.Silvio Mendonça Ribeiro 

Filho. Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 103487 Nr: 3774-12.2015.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALTER DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7557-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DO AUTOR, reconhecendo a ocorrência da 

prescrição, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos 

no artigo 487, II, do Código de Processo Civil.Sem custas processuais ou 

honorárias advocatícias.Transitado em julgado, arquivem-se com as 

baixas necessárias.Publique-se, Intimem-se, cumpra-se.Barra do Bugres, 

19 de março de 2020.Silvio Mendonça Ribeiro Filho. Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 101417 Nr: 2516-64.2015.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONHY SYLLAS DOS SANTOS FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO ALMEIDA ALVES - 

OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DO AUTOR, reconhecendo a ocorrência da 

prescrição, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos 

no artigo 487, II, do Código de Processo Civil.Sem custas processuais ou 

honorárias advocatícias.Transitado em julgado, arquivem-se com as 

baixas necessárias.Publique-se, Intimem-se, cumpra-se.Barra do Bugres, 

19 de março de 2020.Silvio Mendonça Ribeiro Filho. Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 101549 Nr: 2615-34.2015.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENI LAUDELINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7557-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA AUTORA, reconhecendo a ocorrência 

da prescrição, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos 

termos no artigo 487, II, do Código de Processo Civil.Sem custas 

processuais ou honorárias advocatícias.Transitado em julgado, 
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arquivem-se com as baixas necessárias.Publique-se, Intimem-se, 

cumpra-se.Barra do Bugres, 19 de março de 2020.Silvio Mendonça Ribeiro 

Filho. Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 101727 Nr: 2731-40.2015.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSIMARY FERREIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7557-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA AUTORA, reconhecendo a ocorrência 

da prescrição, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos 

termos no artigo 487, II, do Código de Processo Civil.Sem custas 

processuais ou honorárias advocatícias.Transitado em julgado, 

arquivem-se com as baixas necessárias.Publique-se, Intimem-se, 

cumpra-se.Barra do Bugres, 19 de março de 2020.Silvio Mendonça Ribeiro 

Filho. Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 121580 Nr: 1759-02.2017.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDINAURA HOLPPERS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gláucio Araújo de Souza - 

OAB:13599

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA AUTORA, reconhecendo a ocorrência 

da prescrição, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos 

termos no artigo 487, II, do Código de Processo Civil.Sem custas 

processuais ou honorárias advocatícias.Transitado em julgado, 

arquivem-se com as baixas necessárias.Publique-se, Intimem-se, 

cumpra-se.Barra do Bugres, 19 de março de 2020.Silvio Mendonça Ribeiro 

Filho. Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 121583 Nr: 1761-69.2017.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIMERLYN MAGALHÃES QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gláucio Araújo de Souza - 

OAB:13599

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA AUTORA, reconhecendo a ocorrência 

da prescrição, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos 

termos no artigo 487, II, do Código de Processo Civil.Sem custas 

processuais ou honorárias advocatícias.Transitado em julgado, 

arquivem-se com as baixas necessárias.Publique-se, Intimem-se, 

cumpra-se.Barra do Bugres, 19 de março de 2020.Silvio Mendonça Ribeiro 

Filho. Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 121675 Nr: 1787-67.2017.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA INES COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 

DOS SERVIDORES DE B. DO BUGRES, MUNICIPIO DE BARRA DO 

BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gláucio Araújo de Souza - 

OAB:13599

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS RAIMUNDO ESTEVES 

- OAB:7255/MT, HERMES TESEU BISBO FREIRE JUNIOR - OAB:MT 

20.111-B, Luís Roberto Silva E Taques - OAB:MT. 17.504, RUTH 

CARDOSO RIBEIRO DOS SANTOS - OAB:10350

 Isto posto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA AUTORA, reconhecendo a ocorrência 

da prescrição, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos 

termos no artigo 487, II, do Código de Processo Civil.Sem custas 

processuais ou honorárias advocatícias.Transitado em julgado, 

arquivem-se com as baixas necessárias.Publique-se, Intimem-se, 

cumpra-se.Barra do Bugres, 19 de março de 2020.Silvio Mendonça Ribeiro 

Filho. Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 123651 Nr: 3029-61.2017.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILZA CRISTINA DA SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gláucio Araújo de Souza - 

OAB:13599

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA AUTORA, reconhecendo a ocorrência 

da prescrição, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos 

termos no artigo 487, II, do Código de Processo Civil.Sem custas 

processuais ou honorárias advocatícias.Transitado em julgado, 

arquivem-se com as baixas necessárias.Publique-se, Intimem-se, 

cumpra-se.Barra do Bugres, 19 de março de 2020.Silvio Mendonça Ribeiro 

Filho. Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 123928 Nr: 3173-35.2017.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIMARA GOMES DE SOUZA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gláucio Araújo de Souza - 

OAB:13599

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA AUTORA, reconhecendo a ocorrência 

da prescrição, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos 

termos no artigo 487, II, do Código de Processo Civil.Sem custas 

processuais ou honorárias advocatícias.Transitado em julgado, 

arquivem-se com as baixas necessárias.Publique-se, Intimem-se, 

cumpra-se.Barra do Bugres, 19 de março de 2020.Silvio Mendonça Ribeiro 

Filho. Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 126034 Nr: 4200-53.2017.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA ALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gláucio Araújo de Souza - 

OAB:13599

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA AUTORA, reconhecendo a ocorrência 

da prescrição, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos 

termos no artigo 487, II, do Código de Processo Civil.Sem custas 

processuais ou honorárias advocatícias.Transitado em julgado, 

arquivem-se com as baixas necessárias.Publique-se, Intimem-se, 

cumpra-se.Barra do Bugres, 19 de março de 2020.Silvio Mendonça Ribeiro 

Filho. Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 142531 Nr: 6400-96.2018.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA VIEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gláucio Araújo de Souza - 

OAB:13599

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA AUTORA, reconhecendo a ocorrência 

da prescrição, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos 

termos no artigo 487, II, do Código de Processo Civil.Sem custas 

processuais ou honorárias advocatícias.Transitado em julgado, 

arquivem-se com as baixas necessárias.Publique-se, Intimem-se, 

cumpra-se.Barra do Bugres, 19 de março de 2020.Silvio Mendonça Ribeiro 

Filho. Juiz de Direito

Comarca de Campo Novo do Parecis

Diretoria do Fórum

Portaria

* A Portaria n. 20/2020-DF completa encontra-se no Caderno de Anexos 

do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexo

Ordem de Serviço

ORDEM DE SERVIÇO Nº 001/2020

O DOUTOR CLÁUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA, MERITÍSSIMA JUÍZA DE 

DIREITO DIRETORA DO FORO DESTA COMARCA DE CAMPO NOVO DO 

PARECIS, ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES 

LEGAIS ETC.

CONSIDERANDO o contido na Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 

2020, que institui o regime obrigatório de teletrabalho, altera a 

Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020, em decorrência das 

medidas temporárias de prevenção no contágio pelo COVID-19 (Novo 

Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.

CONSIDERANDO o disposto no artigo 18, §§ 1º e 2º da Portaria-Conjunta 

n. 247, de 16 de março de 2020;

RESOLVE:

Art. 1º - SOLICITAR aos juízes e gestores judiciários que encaminhem à 

Diretoria do Foro lista dos servidores que realizarão o regime obrigatório 

do teletrabalho com plano mínimo de trabalho, nos termos do § 1º do artigo 

2º da Portaria-Conjunta n. 249/2020;

Art. 2º - SOLICITAR aos juízes e gestores judiciários que encaminhem à 

Diretoria do Foro lista dos servidores que estão impossibilitados de 

exercer o teletrabalho, havendo dispensa da prestação dos serviços com 

posterior compensação, nos termos do § 2º do artigo 2º da 

Portaria-Conjunta n. 249/2020;

Art. 3º - SOLICITAR aos juízes e gestores judiciários que encaminhem à 

Diretoria do Foro lista dos servidores com serviços essenciais que 

demandem comparecimento pessoal, para fins de solicitação de 

autorização pela Presidência do Tribunal de Justiça.

Art. 4º - DETERMINAR aos gestores judiciários que, após o término da 

situação de Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional, 

encaminhem à Diretoria do Foro relatório circunstanciado das atividades 

desenvolvidas pelos servidores, visando comprovar a realização do 

teletrabalho;

Art. 5º - Fixar até às 11:59 horas do dia 20.03.2020 para cumprimento das 

presentes disposições.

Comuniquem-se todos os servidores, com urgência.

Esta ordem de serviço entra em vigor nesta data.

Publique-se, registre-se, comunique-se e cumpra-se.

Campo Novo do Parecis, 19 de março de 2020.

CLÁUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

Juíza de Direito Diretora do Foro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001916-55.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ADM ARMAZENS GERAIS LTDA (AUTOR(A))

ADM DO BRASIL LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TULIO BERTOLINO ZUCCA DONAIRE OAB - SP357491 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TANGARA DA SERRA CARTORIO DE 1 OFICIO (REU)

MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS (REU)

REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DOCUMENTOS DA COMARCA DE 

CAMPO NOVO DO PARECIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARIANE SILVA BARBOSA OAB - RO2882 (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono o presente feito, a fim de que seja intimada a 

parte autora, na pessoa de seu advogado, via DJE, para que, querendo, 

apresente impugnação a contestação, no prazo legal. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000006-56.2020.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MONACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO TURBINO NEVES OAB - MT12454-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COLERAUS SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação em vigor, mormente o Provimento nº 

07/2017-CGJ, impulsiono os autos para INTIMAR a parte requerente, por 

meio de seu patrono constituído, para efetuar o pagamento de diligência do 

Sr. Oficial de Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através 

do sítio eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", 

aportando-se aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja 

possibilitado o cumprimento do mandado de intimação pelo(a) Sr.(a) Oficial 

de Justiça. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000192-79.2020.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ANDRE ZAMBO OAB - SP138476 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Municipio de Campo Novo dos Parecis (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Processo: 

1000192-79.2020.8.11.0050. REQUERENTE: TNT MERCURIO CARGAS E 

ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A REQUERIDO: MUNICIPIO DE CAMPO 

NOVO DOS PARECIS Vistos, etc. 1. Analisando os autos, verifico que o 

autor não atribuiu o valor da causa, que é o proveito econômico que 

pretende obter que a anulação/redução da multa. Ante o exposto, 

determino a intimação da parte autora para emendar a petição inicial e 

adequar o valor da causa, devendo recolher eventuais custas 

processuais, isso no prazo de 30 (trinta) dias. Cumpridas tais 

determinações, façam os autos conclusos para apreciação da tutela de 

urgência. 2. Cumpra-se, expedindo o necessário. CAMPO NOVO DO 

PARECIS, 17 de março de 2020. PEDRO DAVI BENETTI Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000253-37.2020.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA ANDRZEJEWSKI 38054582072 (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TEREZINHA ANDRZEJEWSKI OAB - MT26245/O (ADVOGADO(A))

ALCIONE PEREIRA BOAVENTURA OAB - MT27707/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Chefe do Departamento de Fiscalizaçao do Município de Campo Novo do 

Parecis/MT (IMPETRADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000253-37.2020.8.11.0050. IMPETRANTE: TEREZINHA ANDRZEJEWSKI 

38054582072 IMPETRADO: CHEFE DO DEPARTAMENTO DE 

FISCALIZAÇAO DO MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS/MT Trata-se 

de mandado de segurança impetrado por TEREZINHA ANDREZEJEWKI 

contra ato do CHEFE DE FISCALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO 

DO PARECIS sob o fundamento que está sendo ameaçada de realizar 

evento de Carnaval no dia 21.02.2020. É o relatório. A petição inicial deve 

ser indeferida por não haver prova pré-constituída do suposto ato coator, 

tal como uma notificação, processo administrativo etc... Além disso, o 

mandado de segurança perdeu o seu objeto, haja vista que o Carnaval já 

ocorreu, de modo que a impetrante não tem interesse de agir. Ante o 

exposto, rejeito a petição inicial e julgo o processo extinto sem resolução 

do mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC/2015. Sem custas e 

honorários. P.I.C. CAMPO NOVO DO PARECIS, 18 de março de 2020. 

PEDRO DAVI BENETTI Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000253-37.2020.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA ANDRZEJEWSKI 38054582072 (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TEREZINHA ANDRZEJEWSKI OAB - MT26245/O (ADVOGADO(A))

ALCIONE PEREIRA BOAVENTURA OAB - MT27707/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Chefe do Departamento de Fiscalizaçao do Município de Campo Novo do 

Parecis/MT (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000253-37.2020.8.11.0050. IMPETRANTE: TEREZINHA ANDRZEJEWSKI 

38054582072 IMPETRADO: CHEFE DO DEPARTAMENTO DE 

FISCALIZAÇAO DO MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS/MT Trata-se 

de mandado de segurança impetrado por TEREZINHA ANDREZEJEWKI 

contra ato do CHEFE DE FISCALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO 

DO PARECIS sob o fundamento que está sendo ameaçada de realizar 

evento de Carnaval no dia 21.02.2020. É o relatório. A petição inicial deve 

ser indeferida por não haver prova pré-constituída do suposto ato coator, 

tal como uma notificação, processo administrativo etc... Além disso, o 

mandado de segurança perdeu o seu objeto, haja vista que o Carnaval já 

ocorreu, de modo que a impetrante não tem interesse de agir. Ante o 

exposto, rejeito a petição inicial e julgo o processo extinto sem resolução 

do mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC/2015. Sem custas e 

honorários. P.I.C. CAMPO NOVO DO PARECIS, 18 de março de 2020. 

PEDRO DAVI BENETTI Juiz(a) de Direito

Decisão

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

Processo Número: 1000296-71.2020.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JIM DAVIDSON AZEVEDO CAETANO (RECONVINTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO TAGLIARI OAB - PR67802 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELEN PATRICIA LEAL DA SILVA (RECONVINDO)

Magistrado(s):

PEDRO DAVI BENETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS DECISÃO Processo: 

1000296-71.2020.8.11.0050. RECONVINTE: JIM DAVIDSON AZEVEDO 

CAETANO RECONVINDO: HELEN PATRICIA LEAL DA SILVA Vistos, etc. 1. 

Trata-se de Ação Revisional de Alimentos. 2. Consta nos autos que os 

alimentantes assim como sua guardiã residem em Porto Velho/RO. 3. 

Acerca da competência para processar ação que visa o cumprimento de 

sentença, prevê a Súmula 383 do STJ que “A competência para processar 

e julgar as ações conexas de interesse de menor é, em princípio, do foro 

do domicílio do detentor de sua guarda.” 4. Assim, DECLINO da 

competência para processar e julgar o processo e DETERMINO sejam os 

presentes autos remetidos à Comarca competente. 5. Às baixas e 

anotações necessárias. 6. Intime-se. Cumpra-se. 7. P.I.C. 8. Expeça-se o 

necessário. CAMPO NOVO DO PARECIS, 23 de março de 2020. PEDRO 

DAVI BENETTI Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000417-02.2020.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

BIANCA EMANUELA MENDES DOS SANTOS PADILHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE MASSABKI RENSI OAB - MT9311/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOTERIA POTE DA SORTE LTDA - ME (REQUERIDO)

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PEDRO DAVI BENETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS DECISÃO Processo: 

1000417-02.2020.8.11.0050. REQUERENTE: BIANCA EMANUELA MENDES 

DOS SANTOS PADILHA REQUERIDO: LOTERIA POTE DA SORTE LTDA - 

ME, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Vistos, etc. 1. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS ajuizada por BIANCA 

EMANUELE MENDES DOS SANTOS PADILHA em face do LOTÉRICA POTE 

DA SORTE E DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ambos devidamente 

qualificados nos autos. 2. Conforme se vê a ação foi proposta contra a 

Caixa Econômica Federal, empresa pública federal, cuja competência para 

análise do pedido é da Justiça Federal. 3. Inobstante a Constituição 

Federal tenha atribuído a competência delegada para a Justiça Estadual 

nos locais onde não exista a Justiça Federal, art. 109, §§3º e 4º o fez 

somente para as ações previdenciárias, bem como para outros casos que 

a Lei permitir. 4. Dessa forma, há que se consignar que não há nenhum 

permissivo legal delegando à Justiça Estadual do julgamento de ações 

contra empresa pública federal (art. 109, I, da CF/88). 5. Assim, 

incompetente este juízo para processar e julgar a causa ora analisada, 

diante da ausência pressuposto processual de constituição válida do 

processo, mais precisamente pressuposto processual subjetivo referente 

ao juiz, qual seja, a competência. 6. Dessa forma, sendo a Caixa 

Econômica Federal empresa pública federal, conforme disposto no 

Decreto-lei nº 759, de 12.08.69, que a instituiu, por óbvio que não cabe à 

Justiça Estadual apreciar a demanda. 7. Ante o exposto, declino a 

competência para processar e julgar o feito à Justiça Federal de 

Diamantino/MT, a qual possui jurisdição sobre o Município de Campo Novo 

do Parecis/MT. 8. P. I.C. CAMPO NOVO DO PARECIS, 23 de março de 

2020. PEDRO DAVI BENETTI Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1000330-46.2020.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS GIMENEZ ARGUELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINALVA RAMOS RODRIGUES OAB - MT0012462A (ADVOGADO(A))

SUELI APARECIDA DA SILVA LIMA COSTA OAB - MT25820/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALCIDES MARTHOS RUIZ FILHO - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PEDRO DAVI BENETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000330-46.2020.8.11.0050. REQUERENTE: LUIS GIMENEZ ARGUELLO 

REQUERIDO: ALCIDES MARTHOS RUIZ FILHO - ME Vistos, etc. 1. Trata-se 

de Pedido Cautelar Antecedente. 2. Anteriormente a citação do requerido, 

o autor requereu a desistência da ação. 3. Nesse sentido, compulsando 

os autos, em respeito ao artigo 485, §4º do CPC, verifica-se que o 

requerido não foi citado até o momento, o que torna desnecessária a sua 

anuência. 4. Diante do exposto, tendo em vista o pedido de desistência da 

ação proposto pela parte autora, com fundamento no artigo 485, VIII, do 

CPC, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA para JULGAR EXTINTO o processo sem 

resolução do mérito. 5. Custas pelo requerente. 6. P. I.C. 7. Transitada em 

julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e anotações de 

estilo, arquivem-se os autos. CAMPO NOVO DO PARECIS, 23 de março de 

2020. PEDRO DAVI BENETTI Juiz(a) de Direito
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2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001369-15.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

THALES AUGUSTO DARTORA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Hermes Bezerra da Silva Neto OAB - MT11405-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NIDERA SEEDS BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

5ª Vara Cível de Tangará da Serra - MT (DEPRECANTE)

 

C E R T I D Ã O Em cumprimento ao respeitável mandado do MMº Juiz de 

Direito Deprecado da 2ª Vara da Comarca de Campo Novo Parecis, Estado 

de Mato Grosso, e do Deprecante Juiz de Direito da Comarca de 

TANGARÁ DA SERRA-MT, e de posse do mandado, verifiquei que não foi 

pago a diligencia para esta meirinha. Desta forma faço a imediata 

devolução deste mandado ao Cartório originário para as determinações 

deste Juízo. O referido é verdade e dou fé.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000418-84.2020.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE INACIO ALVES DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT14519-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000418-84.2020.8.11.0050 POLO ATIVO:JOSE INACIO 

ALVES DE AMORIM ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO ADELMO 

CHIMATI PERUCHI 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 do Juizado de Campo 

Novo Data: 05/05/2020 Hora: 13:30 , no endereço: RUA RIO GRANDE DO 

SUL, 513, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MT - CEP: 78360-000 . 

20 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: 1000419-69.2020.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL BORGES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT14519-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000419-69.2020.8.11.0050 POLO ATIVO:SAMUEL 

BORGES PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO ADELMO 

CHIMATI PERUCHI 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 do Juizado de Campo 

Novo Data: 05/05/2020 Hora: 13:45 , no endereço: RUA RIO GRANDE DO 

SUL, 513, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MT - CEP: 78360-000 . 

20 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Comarca de Campo Verde

Portaria

Portaria-Conjunta n.º 3/2020-CVerde

 Os Magistrados da Comarca de Campo Verde, em atendimento às 

Portarias-Conjuntas nº 247, 249 e 255/2020, no uso de suas atribuições 

Legais,

 CONSIDERANDO que por força da Portaria-Conjunta n. 249/2020, todos 

os servidores e magistrados desta Comarca estão trabalhando em regime 

de teletrabalho, ressalvados os casos em que a tarefa do servidor não 

comporta atendimento a distância;

 Resolvem:

Art. 1º. Estabelecer que durante o horário de expediente forense, a 

comunicação com as secretarias das unidades judiciárias e 

administrativas desta Comarca será realizada por meio dos seguintes 

endereços eletrônicos:

Secretaria da 1ª Vara: HYPERLINK "mailto:campoverde.1vara@tjmt.jus.br" 

campoverde.1vara@tjmt.jus.br

Secretaria da 2ª Vara: HYPERLINK "mailto:campoverde.2vara@tjmt.jus.br" 

campoverde.2vara@tjmt.jus.br

S e c r e t a r i a  d a  3 ª  V a r a :  H Y P E R L I N K 

"mailto:campoverde.criminal@tjmt.jus.br" campoverde.criminal@tjmt.jus.br

S e c r e t a r i a  d o  J u i z a d o  E s p e c i a l :  H Y P E R L I N K 

"mailto:je.campoverde@tjmt.jus.br" je.campoverde@tjmt.jus.br

Secretaria do Cejusc: HYPERLINK "mailto:cve.cejusc@tjmt.jus.br" 

cve.cejusc@tjmt.jus.br

Central de Distribuição: HYPERLINK "mailto:cv.distribuidor@tjmt.jus.br" 

cv.distribuidor@tjmt.jus.br

Central de Administração: HYPERLINK "mailto:campo.verde@tjmt.jus.br" 

campo.verde@tjmt.jus.br

Plantão Judiciário: HYPERLINK "mailto:plantao.campoverde@tjmt.jus.br" 

plantao.campoverde@tjmt.jus.br

Art. 2º. Estabelecer que durante o horário de expediente forense, a 

comunicação com os gabinetes de unidades judiciárias será realizada por 

meio dos seguintes itens eletrônicos:

Gabinete da 1ª Vara: HYPERLINK "mailto:bruna.schwinn@tjmt.jus.br" 

bruna.schwinn@tjmt.jus.br, HYPERLINK "mailto:andre.gueno@tjmt.jus.br" 

andre.gueno@tjmt.jus.br,

Gabinete da 2ª Vara: HYPERLINK "mailto:alessandra.pereira@tjmt.jus.br" 

alessandra.pereira@tjmt.jus.br, HYPERLINK "mailto:milton.lino@tjmt.jus.br" 

milton.lino@tjmt.jus.br,

Gabinete da 3ª Vara: HYPERLINK "mailto:leliane.reami@tjmt.jus.br" 

leliane.reami@tjmt.jus.br, HYPERLINK "mailto:valdimeri.antonio@tjmt.jus.br" 

valdimeri.antonio@tjmt.jus.br,

Art. 3º. Nos casos de medidas urgentes, nos termos da Portaria-Conjunta 

n. 255, de 19 de março de 2020, do Tribunal de Justiça, advogados, 

promotores de justiça, procuradores de justiça, defensores públicos, 

procuradores da União, do Estado e dos Municípios, deverão manter 

contato com estes Magistrados pelos seguintes endereços:

1ª Vara/Diretor do Foro: André Barbosa Guanaes Simões: HYPERLINK 

" m a i l t o : a n d r e . s i m o e s @ t j m t . o n m i c r o s o f t . c o m " 

andre.simoes@tjmt.onmicrosoft.com

 2 ª  V a r a / I n f â n c i a :  M a r i a  L ú c i a  P r a t i :  H Y P E R L I N K 

"mailto:maria.prati@tjmt.onmicrosoft.com" maria.prati@tjmt.onmicrosoft.com

 3ª Vara (Criminal) e Juizado Especial: Caroline Schneider Guanaes 

Simões: HYPERLINK "mailto:caroline.schneider@tjmt.onmicrosoft.com" 

caroline.schneider@tjmt.onmicrosoft.com

 Parágrafo 1º. O e-mail deve ser, preferencialmente, funcional, devendo 

conter a qualificação do advogado ou do Agente Público Responsável pela 

Petição, que deve observar fielmente as normas processuais.

Do Ofício Criminal

Art. 4º Estabelecer que, durante os dias de expediente do Poder 

Judiciário, conforme Portaria nº 382/2014-PRES, ou seja, das 12 às 19 

horas, os expedientes e documentos diversos deverão ser enviados à 

Central de Distribuição, por intermédio do e-mail: HYPERLINK 

"mailto:cv.distribuidor@tjmt.jus.br" cv.distribuidor@tjmt.jus.br, com cópia 

para o e-mail: HYPERLINK "mailto:lucimara.ferreira@tjmt.jus.br" 

lucimara.ferreira@tjmt.jus.br, a fim de que dê conhecimento à Magistrada 

que jurisdiciona a 3ª Vara, e esta, entendendo que a matéria reclama 

urgência, adotara as medidas que entender cabíveis.

 Art. 5º Estabelecer que as decisões expedidas por este juízo ou advindas 

de outras Comarcas, que demandem urgência, deverão ser cumpridas 

pelo Oficial de Justiça plantonista, durante o prazo previsto na 

Portaria-Conjunta nº. 249, decisões estas que serão encaminhadas ao 

e-mail do Oficial escalado para o plantão.

Art. 6º. Estabelecer que os mandados de prisão e medidas cautelares 

sejam encaminhados à Delegacia de Polícia Civil da Comarca de Campo 

Verde / MT, por intermédio do e-mail funcional: HYPERLINK 

"mailto:mcverde@pjc.mt.gov.br" mcverde@pjc.mt.gov.br, para 
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cumprimento.

Da Infância e Adolescência

Art. 7º. Estabelecer que, durante o horário de expediente do Poder 

Judiciário, as medidas de urgência atinentes à Infância e Adolescência, 

serão distribuídas, excepcionalmente, pelo sistema PJe.

Das Regras Gerais

Art. 8º. O atendimento virtual pelos magistrados será realizado durante o 

horário de expediente forense, mediante agendamento prévio e 

necessário por meio de e-mails acima, exceto nos casos de plantão 

judiciário forense, observando-se o Manual de Orientação para Realizar 

Atendimento aos Advogados no Regime de Home Office, nos termos da 

Portaria-Conjunta nº 255/2020.

Art. 9º. Durante o período previsto no art. 1º da Portaria-Conjunta nº 

249/2020, as medidas relativas ao plantão judiciário, deverão ser enviadas 

para o e-mail: HYPERLINK "mailto:plantao.campoverde@tjmt.jus.br" 

plantao.campoverde@tjmt.jus.br, e o atendimento por servidores e 

magistrados, no plantões semanal ou do polo, regulados pelo Provimento 

017/2019-CM, se dará, excepcionalmente, em regime de sobreaviso, 

conforme Portaria-Conjunta 249/2020, do Tribunal de Justiça.

Parágrafo único. Para confirmação da remessa de expedientes ao e-mail 

do plantonista, recomenda-se o contato por meio do celular 66 99211-2459 

(telefone do plantão da Comarca de Campo Verde)

 Art. 10. Determinar a remessa de cópia desta Portaria à 

Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, à Presidência 

do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, à Coordenadoria de Comunicação 

do Tribunal de Justiça, ao Ministério Público, à Defensoria Pública, à 

Delegacia de Polícia, à Polícia Militar, à Ordem dos Advogados do Brasil, às 

Unidades Judiciárias e Administrativas desta Comarca, com remessa ao 

Diário da Justiça Eletrônico, para conhecimento e publicidade.

 Publique-se. Cumpra-se.

Campo Verde, MT, 20 de mar ço de 2020.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito Diretor do Foro

Caroline Schneider Guanaes Simões

Juíza de Direito

Maria Lúcia Prati

Juíza de Direito

Diretoria do Fórum

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000299-28.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

OSCALINA ROSA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE OAB - MT0019531A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZYS PAPELARIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Sentença. Vistos etc. Trata-se de ação declaratória de inexistência de 

débito c.c. indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência, 

ajuizada por OSCALINA ROSA DE JESUS em desfavor de ZYS 

PAPELARIA E PRESENTES, ambos qualificados nos autos. Dispensado o 

relatório, a teor do art. 38, "caput", da Lei nº 9.099/95. Fundamento. Em 

análise detida aos autos, percebe-se que foi determinado à parte autora 

emendar a inicial, no prazo de 10 (dez) dias, a fim de acostar aos autos 

instrumento de procuração e declaração de hipossuficiência a rogo e 

subscrito por duas testemunhas,, sob pena de indeferimento da inicial. 

Ocorre que, o Requerente deixou de cumprir conforme determinado, de 

maneira que a inicial deve ser indeferida por inábil a dar início à relação 

jurídica processual. Preceitua o artigo 321 do CPC: “Art. 321. O juiz, ao 

verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 

320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o 

julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) 

dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser 

corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a 

diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.” Desta forma, considerando 

que a parte autora deixou transcorrer o prazo concedido para emendar a 

inicial nos moldes exigidos, a extinção sem o julgamento do mérito da 

presente demanda é medida que se impõe. Decido. Ante ao exposto, e por 

tudo mais que dos autos consta, INDEFIRO a inicial com fulcro no artigo 

321, parágrafo único, do CPC e, por consequência, JULGO EXTINTO o 

presente feito, sem resolução do mérito, conforme disposto no artigo 485, 

inciso I. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as 

baixas e anotações de praxe. Sem custas e sem honorários, na forma da 

lei. P.I. Cumpra-se. Às providências. Campo Verde/MT, 12 de julho de 

2017. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

1ª Vara

Intimação

Intimação 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)

 

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. 1000558-18.2020.8.11.0051 Valor da 

causa: R$ R$ 22.771,80 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, 

Indenização por Dano Moral] POLO ATIVO: Nome: JOAO DE OLIVEIRA 

SANTOS Endereço: Rua Santos, 1363, Campo Real II, CAMPO VERDE - MT 

- CEP: 78840-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO PAN Endereço: 

AVENIDA PAULISTA, 1374, 16 andar, BELA VISTA, SÃO PAULO - SP - 

CEP: 01310-100 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES de 

que foi designada audiência de CONCILIAÇÃO para o dia 07/05/2020, às 

15:00 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, 23 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 
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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: 1003185-29.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

A. R. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANESIO RIETH OAB - MT25004/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. &. A. L. -. M. (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. 1003185-29.2019.8.11.0051 Valor da 

causa: R$ R$ 219.335,82 ESPÉCIE: [Adimplemento e Extinção] POLO 

ATIVO: Nome: ANESIO RIETH Endereço: av senador atilio fontanan, 425, 

tobiano, centro, CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 POLO PASSIVO: 

Nome: ARAUJO & ARAUJO LTDA - ME Endereço: RUA DA CEREJA, 371, 

ESCOLA LERA VIVA BABY, BOSQUE DA SAÚDE, CUIABÁ - MT - CEP: 

78050-020 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES de que foi 

designada audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 25/05/2020, 

às 16:30h 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, 23 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: 1003209-57.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO MATIAS DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO SOARES BONIFACIO OAB - MT0016001A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RESIDENCIAL NOVA FRONTEIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE 

LTDA (REU)

 

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. 1003209-57.2019.8.11.0051 Valor da 

causa: R$ R$ 125.892,00 ESPÉCIE: [Interpretação / Revisão de Contrato] 

POLO ATIVO: Nome: JOSE ROBERTO MATIAS DA COSTA Endereço: Rua 

Nova Brasilândia, 1119, Belvedere, CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 

POLO PASSIVO: Nome: RESIDENCIAL NOVA FRONTEIRA 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA Endereço: rua Teresina, 

777, centro, CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO DAS PARTES de que foi designada audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para o dia 07/05/2020 às 16:00h 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, 23 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: 1000096-61.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:
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AMADO 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:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (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. 1000096-61.2020.8.11.0051 Valor da 

causa: R$ R$ 32.193,17 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral] POLO 

ATIVO: Nome: AMADO DA SILVA Endereço: Rua Perdiz, 551, Quadra 32, 

Lote 17, São Miguel, CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 POLO 

PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Endereço: 

Núcleo Cidade de Deus, S/N, 4 Andar, Prédio Prata, Vila Yara, OSASCO - 

SP - CEP: 06029-900 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES 

de que foi designada audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 

07/05/2020, às 15:30h 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, 23 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.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 102071 Nr: 157-75.2016.811.0051

 AÇÃO: Procedimento Sumário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HDI Seguros S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel Pereira da Rosa, DP da Rosa e Cia Ltda 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA NIGRO 

FRANCISCATTO - OAB:15249

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cloves Vanderlei Eickhoff - 

OAB:12125-B, Everaldo José de Oliveira Lorenzatto - OAB:9581/MT

 Isso posto, na forma do art. 487, I, do CPC, JULGO inteiramente 

improcedentes os pedidos aduzidos na presente ação indenizatória, 

dando à lide resolução de mérito.

Na forma do art. 85, § 2º, do NCPC, tratando-se de causa de baixa 

complexidade, CONDENO a Requerente ao pagamento das custas 

processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados no que 

corresponder a 15% do valor atualizado da causa.

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 30 (trinta) dias, 

ARQUIVE-SE, dando-se baixa na distribuição.

Citação

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002715-32.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIANO OLIVEIRA MONTEIRO OAB - MT0013308A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OLIVIO DA SILVA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CAMPO VERDE 1ª VARA CÍVEL DE CAMPO VERDE PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT - 

CEP: 78840-000 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANDRE BARBOSA 

GUANAES SIMOES PROCESSO n. 1002715-32.2018.8.11.0051 Valor da 

causa: R$ 3.353,44 ESPÉCIE: [IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]

->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO ATIVO: Nome: MUNICÍPIO DE CAMPO 

VERDE Endereço: PC DOS TRES PODERES, 03, CAMPO REAL II, CAMPO 

VERDE - MT - CEP: 78840-000 POLO PASSIVO: Nome: OLIVIO DA SILVA 

Endereço: TRAVESSA JUSSARA, 0, LT- 27 QD- 3, JARDIM CAMPO VERDE 

III, CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 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:(...)Protesta 

provar o alegado, por todos os meios de provas em direito admitido, tais 

como documental, pericial, testemunhal e depoimento pessoal do (a) 

executado(a). Dá-se a causa o valor de R$ 3.353,44 ( ( TRES MIL E 

TREZENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS E QUARENTA E QUATRO 

CENTAVOS ) (...) DECISÃO: (...)Cite-se a Parte executada na forma 

requerida para que, no prazo de 05 (cinco) dias, pague a dívida com juros, 

multa de mora, custas processuais e encargos indicados na petição inicial 

ou garanta a execução.(...) 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 
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da Lei. Eu, LEANDRO CASTRO PINI, digitei. CAMPO VERDE, 23 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: 1002557-74.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CAMPO VERDE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIAL AGROPECUARIA SANTA ROSA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CAMPO VERDE 1ª VARA CÍVEL DE CAMPO VERDE PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT - 

CEP: 78840-000 EDITAL DE CITAÇÃO EXECUÇÃO FISCAL PRAZO DE 30 

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

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES PROCESSO n. 

1002557-74.2018.8.11.0051 Valor da causa: R$ 57.136,69 ESPÉCIE: [IPTU/ 

Imposto Predial e Territorial Urbano]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO 

ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE CAMPO VERDE Endereço: desconhecido 

POLO PASSIVO: Nome: COMERCIAL AGROPECUARIA SANTA ROSA 

LTDA - ME Endereço: AV SENADOR ATTILIO FONTANA, 2020, SETOR 

INDUSTRIAL, CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 FINALIDADE: 

EFETUAR A CITAÇÃO DO EXECUTADO 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 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 garanta a execução (art. 9º da Lei 

6.830/80), conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

RESUMO DA INICIAL:O município de CAMPO VERDE, pessoa jurídica de 

direito público interno, inscrito no CNPJ sob onúmero 24.950.495/0001-88, 

com sede e foro à PRACA DOS TRES PODERES, Nº 3, CENTRO, na cidade 

e Comarca CAMPO VERDE, Estado de Mato Grosso, devidamente 

representada pelo Prefeito Municipal, vem porseus procuradores ao fim 

assinado, respeitosamente à presença de Vossa Excelência, com 

fundamento na lei no 6.830/80 e subsidiariamente, no código do processo 

cível, para propor a presente:. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, em face do 

contribuinte : Nome/Razão Social: COMERCIAL AGROP.STA.ROSA LTDA 

CPF/CNPJ: 03.941.150/0006-00 Endereço: AV SENADOR ATTILIO 

FONTANA , Nº 2020, Bairro SETOR INDUSTRIAL CEP: 78840000 

Complemento: Cidade/UF: CAMPO VERDE - MT E-mail: DESCONHECIDO 

Dados da CDA Certidão de D.A.:941/2018, 937/2018, 939/2018, 935/2018, 

942/2018, 938/2018, 940/2018, 936/2018, 934/2018 O Executado mesmo 

notificado administrativamente, não efetuou o pagamento do débito, sendo 

que o mesmo foi devidamente inscrito na Dívida Ativa, conforme a anexa 

certidão. ANTE O EXPOSTO, requer a citação do Executado via correio, no 

endereço do mesmo constante da CDA, ou por Edital na forma do disposto 

nos incisos III e IV do art. 8o da Lei 6.830/80, para, em cinco dias promover 

o pagamento do principal, acrescido de juros, multas e demais encargos 

constantes da Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a presente execução 

nos termos do art. 9o da Lei anteriormente citada, sob pena de lhe ser 

penhorados quantos bens bastarem para garantir o pagamento da dívida, 

com juros e atualização monetária até a data do pagamento; Requer ainda, 

a condenação do executado, nas custas processuais e honorários 

advocatícios de 20% sobre o valor da causa, mediante depósito em conta 

do juízo; Requer, por derradeiro, os benefícios do art.172, §§1o e 2o do 

CPC, como também do art. 39 da Lei no. 6.830/80. Protesta provar o 

alegado, por todos os meios de provas em direito admitido, tais como 

documental, pericial, testemunhal e depoimento pessoal do (a) 

executado(a). Dá-se a causa o valor de R$ 57.136,69 ( ( CINQUENTA E 

SETE MIL E CENTO E TRINTA E SEIS REAIS E SESSENTA E NOVE 

CENTAVOS ) ) . DECISÃO: Vistos etc. Cite-se a Parte executada na forma 

requerida para que, no prazo de 05 (cinco) dias, pague a dívida com juros, 

multa de mora, custas processuais e encargos indicados na petição inicial 

ou garanta a execução. Garantido o Juízo, poderá a Parte oferecer 

embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora. 

Fixo honorários advocatícios provisórios em 20% do valor final da conta, 

reduzidos pela metade em caso de pronto pagamento, na forma do art. 

827, § 1º, do NCPC, combinado com art. 1º, parte final, da LEF. Cumpra-se. 

Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências ADVERTÊNCIAS À 

PARTE: 1. Em caso de nomeação de bens à penhora, deverá a parte 

devedora observar as disposições do art. 835 do Código de Processo 

Civil, bem como apresentar documento comprobatório de propriedade e 

inexistência de ônus, indicando o valor dos bens. 2. Deverá, ainda, a parte 

devedora, comparecer em cartório para assinar o termo de penhora e 

depósito, acompanhada de seu cônjuge, em se tratando de bem imóvel, no 

prazo de 03 (três) dias, a contar da sua intimação da aceitação dos bens 

pela parte credora, sob pena de a nomeação ser declarada ineficaz e de a 

penhora se efetuar por Oficial de Justiça. 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, GILBERTO ALENCAR DA SILVA PEREIRA, 

digitei. CAMPO VERDE, 23 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: 1000014-64.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CAMPO VERDE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NEURI ANTONIO FROZZA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CAMPO VERDE 1ª VARA CÍVEL DE CAMPO VERDE PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT - 

CEP: 78840-000 EDITAL DE CITAÇÃO EM EXECUÇÃO FISCAL PRAZO DE 
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30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES PROCESSO n. 

1000014-64.2019.8.11.0051 Valor da causa: R$ 4.926,01 ESPÉCIE: [IPTU/ 

Imposto Predial e Territorial Urbano]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO 

ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE CAMPO VERDE Endereço: desconhecido 

POLO PASSIVO: Nome: NEURI ANTONIO FROZZA Endereço: AVENIDA 

FLORIANOPOLIS, S/N, QD.50A, L.02, CAMPO REAL, CAMPO VERDE - MT - 

CEP: 78840-000 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DA PARTE 

EXECUTADA, 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 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 garanta a execução (art. 9º da Lei 6.830/80), 

conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. RESUMO DA INICIAL:O 

município de CAMPO VERDE, pessoa jurídica de direito público interno, 

inscrito no CNPJ sob o número 24.950.495/0001-88, com sede e foro à 

PRACA DOS TRES PODERES, Nº 3, CENTRO, na cidade e Comarca 

CAMPO VERDE, Estado de Mato Grosso, devidamente representada pelo 

Prefeito Municipal, vem porseus procuradores ao fim assinado, 

respeitosamente à presença de Vossa Excelência, com fundamento na lei 

no 6.830/80 e subsidiariamente, no código do processo cível, para propor 

a presente:. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, em face do contribuinte : 

Nome/Razão Social: NEURI ANTONIO FROZZA CPF/CNPJ: 712.699.679-91 

Endereço: RUA SANTA TERESA, Nº 0, Bairro JUPIARA CEP: 78840000 

Complemento: Cidade/UF: CAMPO VERDE - MT E-mail: DESCONHECIDO 

Dados do Imóvel Cód. do Imóvel Inscrição 1333 01.018.050A.0002.0001 

Endereço AVENIDA FLORIANOPOLIS, Nº 0, Bairro CAMPO REAL 

Complemento: Quadra: 050A Lote: 0002 Dados da CDA Certidão de 

D.A.:1071/2018 O Executado mesmo notificado administrativamente, não 

efetuou o pagamento do débito, sendo que o mesmo foi devidamente 

inscrito na Dívida Ativa, conforme a anexa certidão. ANTE O EXPOSTO, 

requer a citação do Executado via correio, no endereço do mesmo 

constante da CDA, ou por Edital na forma do disposto nos incisos III e IV 

do art. 8o da Lei 6.830/80, para, em cinco dias promover o pagamento do 

principal, acrescido de juros, multas e demais encargos constantes da 

Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a presente execução nos termos do 

art. 9o da Lei anteriormente citada, sob pena de lhe ser penhorados 

quantos bens bastarem para garantir o pagamento da dívida, com juros e 

atualização monetária até a data do pagamento; Requer ainda, a 

condenação do executado, nas custas processuais e honorários 

advocatícios de 20% sobre o valor da causa, mediante depósito em conta 

do juízo; Requer, por derradeiro, os benefícios do art.172, §§1o e 2o do 

CPC, como também do art. 39 da Lei no. 6.830/80. Protesta provar o 

alegado, por todos os meios de provas em direito admitido, tais como 

documental, pericial, testemunhal e depoimento pessoal do (a) 

executado(a). Dá-se a causa o valor de R$ 4.926,01 ( ( QUATRO MIL E 

NOVECENTOS E VINTE E SEIS REAIS E UM CENTAVO ) ) . DECISÃO: 

Vistos etc. Cite-se a Parte executada na forma requerida para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, pague a dívida com juros, multa de mora, custas 

processuais e encargos indicados na petição inicial ou garanta a 

execução. Garantido o Juízo, poderá a Parte oferecer embargos, no prazo 

de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora. Fixo honorários 

advocatícios provisórios em 20% do valor final da conta, reduzidos pela 

metade em caso de pronto pagamento, na forma do art. 827, § 1º, do 

NCPC, combinado com art. 1º, parte final, da LEF. Cumpra-se. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Às providências. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. 

Em caso de nomeação de bens à penhora, deverá a parte devedora 

observar as disposições do art. 835 do Código de Processo Civil, bem 

como apresentar documento comprobatório de propriedade e inexistência 

de ônus, indicando o valor dos bens. 2. Deverá, ainda, a parte devedora, 

comparecer em cartório para assinar o termo de penhora e depósito, 

acompanhada de seu cônjuge, em se tratando de bem imóvel, no prazo de 

03 (três) dias, a contar da sua intimação da aceitação dos bens pela parte 

credora, sob pena de a nomeação ser declarada ineficaz e de a penhora 

se efetuar por Oficial de Justiça. 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, GILBERTO ALENCAR DA SILVA PEREIRA, digitei. CAMPO 

VERDE, 23 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: 1002680-72.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CAMPO VERDE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ANTONIO BERNARDO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CAMPO VERDE 1ª VARA CÍVEL DE CAMPO VERDE PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT - 

CEP: 78840-000 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANDRE BARBOSA 

GUANAES SIMOES PROCESSO n. 1002680-72.2018.8.11.0051 Valor da 

causa: R$ 5.219,42 ESPÉCIE: [IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]

->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE CAMPO 

VERDE Endereço: desconhecido POLO PASSIVO: Nome: LUIZ ANTONIO 

BERNARDO Endereço: RUA PRESIDENTE JOAO GOULART, 1338, QDA 08 

LT 06, CIDADE ALTA II, CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000- NÃO 

ENCONTRADO 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 parte autora ajuizou AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL 

em face da parte executada alegando, em breve síntese, ser credora da 

dívida ativa, no importe de R$ 5.219,42, acrescido de 20% de honorários 

advocatícios. DECISÃO: SEGUE ANEXA 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, VANESSA SILVA TIAGO FUJII, digitei. 

CAMPO VERDE, 23 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Analista 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 
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Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

2ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002336-57.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA MARIA DA CONCEICAO COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO RODRIGO LIMA RODRIGUES OAB - MT22827/O (ADVOGADO(A))

MARIA LUIZA AMARANTE KANNEBLEY OAB - MT12199/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

I N T I M A Ç Ã O INTIMO a parte autora, na pessoa de seu procurador, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias se manifeste acerca da juntada do 

laudo pericial id. 28108359, requerendo o que entender de direito. Campo 

Verde-MT, 20 de março de 2020. assinado eletronicamente LEONÉSIO 

GONSALVES DE RESENDE Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001620-30.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

S. M. A. B. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR OAB - MT0006145A 

(ADVOGADO(A))

FABIANO MORAES PIMPINATI OAB - MT0006623A (ADVOGADO(A))

FRANCIELLY TEIXEIRA FAUSTINO ADAM OAB - 037.289.631-60 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. S. B. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALTER JUNIOR ALVES DOS SANTOS OAB - MT0018126A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

C E R T I D Ã O Certifico que, por orientação judicial, INTIMO a parte 

exequente, na pessoa de seu(ua,s) procurador(a, es), para que se 

manifeste acerca id. 30504004, no de 48 (quarenta e oito) horas. Campo 

Verde-MT, 19 de março de 2020. Assinado eletronicamente LEONÉSIO 

GONSALVES DE RESENDE Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002040-35.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE BONES DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA AMARANTE KANNEBLEY OAB - MT12199/B 

(ADVOGADO(A))

PAULO RODRIGO LIMA RODRIGUES OAB - MT22827/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

I N T I M A Ç Ã O INTIMO a parte autora, na pessoa de seu procurador, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias se manifeste acerca da juntada do 

laudo pericial id. 28108898, requerendo o que entender de direito. Campo 

Verde-MT, 23 de março de 2020. assinado eletronicamente LEONÉSIO 

GONSALVES DE RESENDE Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002066-33.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO ALVES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CONRADO AGOSTINI MACHADO OAB - MT16637/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

I N T I M A Ç Ã O INTIMO a parte autora, na pessoa de seu procurador, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias se manifeste acerca da juntada do 

laudo pericial id. 28374591, requerendo o que entender de direito. Campo 

Verde-MT, 23 de março de 2020. assinado eletronicamente LEONÉSIO 

GONSALVES DE RESENDE Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002017-89.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CLAIR TERESINHA GUOLLO SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO FERREIRA GARCIA OAB - MT7313-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

I N T I M A Ç Ã O INTIMO a parte autora, na pessoa de seu procurador, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias se manifeste acerca da juntada do 

laudo pericial id. 28108378, requerendo o que entender de direito. Campo 

Verde-MT, 23 de março de 2020. assinado eletronicamente LEONÉSIO 

GONSALVES DE RESENDE Gestor Judiciário

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 124582 Nr: 3164-41.2017.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Depósito de Materiais de Construção Campo Verde Ltda 

EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CERÂMICA PORTINARI S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alberto Duranti - OAB:19533/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA AVENA DE OLIVEIRA 

- OAB:29421

 Decido. Isso posto, na forma do art. 487, I, do CPC, JULGO procedentes 

os pedidos aduzidos na presente ação indenizatória para CONDENAR a 

Requerida ao pagamento de R$ 65.772,43, correspondentes ao danos 

materiais suportados pela Requerente. Os valores deverão ser 

atualizados a partir do efetivo desembolso dos valores, 26 de janeiro de 

2017, pelo INPC e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês. Na forma 

do art. 85, § 2º, do NCPC, tratando-se de causa de baixa complexidade, 

CONDENO a Requerida ao pagamento das custas processuais e dos 

honorários advocatícios, estes arbitrados no que corresponder a 15% da 

condenação. 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 30 (trinta) 

dias, ARQUIVE-SE, dando-se baixa na distribuição. P.I.C. Campo 

Verde/MT, 23 de março de 2020. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de 

Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002988-74.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

NOVA CONCORDIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO DURANTI OAB - MT0019533A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR RIBEIRO MAIA (REQUERIDO)

 

Diante da última certidão expedida por este servidor, verifica-se que o réu 

se comprometeu a comparecer à secretaria deste Juizado Especial a partir 

do dia 26/02/2020, fato que não ocorreu. Em virtude de sua inércia, intimo 

o autor para manifestar-se em 5 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001354-43.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE OLIVEIRA FELIX (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

 

Diante do decurso do prazo sem pagamento voluntário, intimo o autor para 

manifestar-se em 5 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000992-41.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONI FUHR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA ARRUDA DA SILVA OAB - MT24916/O (ADVOGADO(A))

DANIELLE POLYANA ROCHA OAB - MT24931/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUDITE DOS SANTOS GUIMARAES (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA A PARTE AUTORA Impulsiono o feito a fim de intimar a 

parte autora para, no prazo legal, indiciar o endereço atualizado da parte 

requerida, ou requerer o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000836-19.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

VENAIR ROSA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO BLANK OAB - MT20218/O (ADVOGADO(A))

RICARDO FERREIRA GARCIA OAB - MT7313-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

PROCESSO n. 1000836-19.2020.8.11.0051 POLO ATIVO:VENAIR ROSA 

DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS EDUARDO 

BLANK, RICARDO FERREIRA GARCIA 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: 

CAMPO VERDE - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 23/06/2020 

Hora: 10:00 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 01, (66) 

3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 . 23 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: 1001907-90.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ARYSON LEMOS CESAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA BARBOSA LIMA DE OLIVEIRA OAB - SP369569 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAR RENTAL SYSTEMS DO BRASIL LOCACAO DE VEICULOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

UBALDO JUVENIZ DOS SANTOS JUNIOR OAB - SP160493-O 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO PARA A PARTE AUTORA Impulsiono o feito a fim de intimar a 

parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias apresentar as contrarrazões 

ao recurso interposto pela parte requerida. MARIA DIVINA ALVES 

FEITOSA Gestora de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002643-11.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA GRACIELA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA FAININA FREITAS CAMPOS OAB - MT16495-B (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia 21/01/2020, ás 15h00 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: 1002643-11.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA GRACIELA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA FAININA FREITAS CAMPOS OAB - MT16495-B (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

INTIMAÇÃO PARA A PARTE REQUERIDA Impulsiono o feito a fim de intimar 

a parte requerida parano prazo de 10(dez) dias, apresentar as 

contrarrazões ao recurso interposto pela parte autora. MARIA DIVINA 

ALVES FEITOSA Gestora de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000250-16.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ARYLSON PEREIRA SANTOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT11482-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Janaina Pedroso Dias de Almeida OAB - MT6910-N (ADVOGADO(A))

VANESSA CONTENTE CANTARINO OAB - SP207647 (ADVOGADO(A))

 

Diante da interposição de recurso inominado pelo autor, intimo a ré para 

apresentar suas contrarrazões em 10 (dez) dias.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010026-23.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

WYDEMAR SANTOS DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Despacho. Vistos etc. Em decisão proferida no Recurso Especial nº 

1.525.174/RS, o Superior Tribunal de Justiça, que busca a uniformização 

de decisões judiciais sobre as questões de telefonia, determinou a 

suspensão do processamento de feitos relacionados aos serviços de 

telefonia fixa em trâmite em todo o território nacional e que digam respeito 

à: “indevida cobrança de valores referentes à mudança do plano de 

franquia/plano de serviços sem solicitação do usuário e, respectivamente, 

o pedido de indenização por danos morais, nos contratos de prestação de 

serviços de telefonia fixa; ocorrência de dano moral indenizável, em razão 

da cobrança da alteração do plano de franquia/plano de serviços de 

telefonia fixa, sem a solicitação do usuário, e a necessidade de 

comprovação nos autos; definição do prazo de prescricional nas ações 

de repetição de indébito, nas hipóteses de pagamento maior ou cobranças 

indevidas, em casos de serviços não contratados, sem a solicitação do 

usuário, se decenal (art. 205 do Código Civil) ou trienal (art. 206, §3º, IV, 

do Código Civil); repetição de indébito simples ou em dobro, se, em dobro, 

se necessária a comprovação da má-fé do credor (art. 42, do Código de 

Defesa do Consumidor); abrangência da repetição de indébito, se limitada 

aos pagamentos documentalmente comprovados pelo autor da ação ou se 

possível que o quantum seja apurado em sede de liquidação de sentença”. 

Destarte, compulsando os presentes autos, observa-se que a presente 

discussão judicial posta em juízo enquadra-se dentre aquelas hipóteses 

previstas no Resp nº 1.525.174/RS. Assim sendo, determino o 

sobrestamento do presente feito até o julgamento final do aludido recurso. 

Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Cumpra-se. Campo 

Verde-MT, 16 de maio de 2017. Caroline Schneider Guanaes Simões Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010055-44.2014.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DORIVAL ALVES PEREIRA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANE CRISTINA FERNANDES CAETANO OAB - MT15061/O 

(ADVOGADO(A))

ALEXANDRE SARAIVA HOFFMANN OAB - MT27250/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO LUCIO DO CARMO E SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIANO OLIVEIRA MONTEIRO OAB - MT0013308A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

AFLANIO ALVES PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

MARCELO DIAS NASCIMENTO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Diante da ausência de pagamento voluntário, intimo o autor para 

manifestar-se em 5 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000560-90.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

OI S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO HENRIQUE COSTA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROGER FERNANDES OAB - MT8343-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO PARA A PARTE EXEQUENTE Impulsiono o feito, a fim de 

intimara parte exequente OI S/A, para, no prazo de 05(cinco) dias, se 

manifestar sobre a Certidão do Sr. Oficial de Justiça, requerendo o que 

entender de direito. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora de Secretaria

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000964-44.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONI PEREIRA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA ROVERSI OAB - MT8072-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT228213-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000964-44.2017.8.11.0051 Decisão. Vistos etc. - Da Aplicação 

do CDC: Ressalto que ao caso em questão merecem ser aplicadas as 

normas consumeristas, posto que clara a relação de consumo entre as 

partes, conforme se verifica pela redação do artigo 2º do CDC. “Art. 2° 

Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto 

ou serviço como destinatário final.” - Da Inversão do Ônus da Prova: A 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor merece ser analisada 

nesse momento processual, eis que, admitidas as normas consumeristas, 

cumpre observar as importantes consequências processuais. Com efeito, 

a aplicação do CDC permite, caso sejam preenchidos os requisitos, a 

inversão do ônus da prova, modificando, dessa feita, as tarefas 

processuais de cada uma das partes, previstas, via de regra, no art. 373 

do NCPC: “Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato 

constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. § 1o Nos casos 

previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à 

impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. § 2o A 

decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a 

desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente 

difícil. § 3o A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer 

por convenção das partes, salvo quando: I - recair sobre direito 

indisponível da parte; II - tornar excessivamente difícil a uma parte o 

exercício do direito. § 4o A convenção de que trata o § 3o pode ser 

celebrada antes ou durante o processo.” O Magistrado, portanto, caso 

entenda aplicável a inversão do ônus da prova, deve manifestar-se desde 

logo, de forma a permitir que as partes saibam antecipadamente acerca de 

seu ônus processual e, assim, possam manifestar-se adequadamente nos 

autos. É dizer que a inversão do ônus da prova não pode ser tida como 

mera regra de análise de provas do juízo, a ser levada em consideração 

apenas quando da elaboração da sentença. Deve, ao revés, ser 

determinada desde a inicial, de forma que os réus possam, já na 

contestação, produzir as provas que entenderem necessárias, 

especialmente as documentais, a atender a sua incumbência processual. 

Esclarecido isso, concordo que a aplicação do CDC permite a inversão do 

ônus da prova naqueles casos em que houver nítida hipossuficiência do 

consumidor, assim entendido aquele despreparo técnico do consumidor 

em produzir as provas tendentes à comprovação de suas alegações, e, 

também, naquelas hipóteses em que verificar-se, desde logo, 

verossimilhança de suas alegações. É o ditame legal: “Art. 6º São direitos 

básicos do consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, 

inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, 

quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;” Admitidas 

as normas consumeristas, observa-se importante consequência 

processual no caso em tela. É que a aplicação do CDC permite a inversão 

do ônus da prova naqueles casos em que houver nítida hipossuficiência 

do consumidor, assim entendido aquele despreparo técnico do consumidor 

em produzir as provas tendentes à comprovação de suas alegações. No 

presente feito, nota-se que a manifesta hipossuficiência probatória da 

Requerente, pois que o Reclamado é que poderá comprovar a existência 

de contrato eficaz que comprove a eventual inadimplência da Autora que 

justifique a negativação de seu nome. Assim, visível a hipossuficiência 

probatória da Requerente, cabível a inversão do ônus da prova, 

alterando-se, assim, as incumbências processuais das partes. Ao 

Requerido incumbirá, portanto, a demonstração que o débito negativado foi 

contratado e é legítimo. Isso posto, reconhecendo como de consumo a 

relação firmada entre as partes, e visualizando, ainda, a hipossuficiência 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070224/3/2020 Página 356 de 758



técnica da Requerente em produzir as provas necessárias às suas 

alegações, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, determino que o Requerido, 

no prazo da contestação, caso não haja acordo, que será de 05 (cinco) 

dias, a contar da audiência de conciliação designada, junte todas as 

provas no tocante as alegações da Requerente. - Da Antecipação de 

Tutela: Como já pacificado pela doutrina e jurisprudência, os pedidos 

antecipatórios genéricos e específicos podem ser aduzidos nos juizados 

especiais, sob condições excepcionais. Isso porque o rito do juizado, 

sabidamente mais célere que os da justiça ordinária, foi delineado de 

forma a garantir pronto processamento e julgamento das causas que lhe 

são confiadas. Sob essa perspectiva, ter-se-ia certa restrição no 

recebimento dos pedidos liminares nos juizados especiais, pois que o 

risco de lesão supostamente imposto ao direito dificilmente seria 

qualificado pelo perigo de demora. Ocorre que situações há que exigem a 

manifestação judicial desde logo, ainda que o rito posteriormente adotado 

seja célere. Porque não se pode admitir a consolidação – ou mesmo a 

continuidade – de lesões naquelas situações de forte plausibilidade do 

direito da parte, admite-se o deferimento de pedido inaudita altera parte 

mesmo nos juizados especiais. Aliás, essa parece ser a orientação 

prevista no art. 6º, da Lei nº 9.099/95, dita dos Juizados Especiais: “Art. 

6º O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem 

comum.” Definida a possibilidade de ser lançado, nos juizados especiais, 

pedido antecipatório genérico ou específico, cumpre analisar as questões 

e provas trazidas pela Reclamante, a fim de verificar-se o preenchimento 

dos requisitos necessários ao deferimento do referido pedido 

antecipatório. Pois bem. Via de regra, os pedidos de tutela de urgência têm 

seu deferimento condicionado à probabilidade do direito invocado e à 

ocorrência do perigo de demora do provimento final. Esses, os requisitos 

previstos no artigo 300, do Novo Código de Processo Civil: “Art. 300. A 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

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

resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o 

juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para 

ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a 

caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não 

puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida 

liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de 

natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão.” Analisando, portanto, as duas 

condições específicas dos pedidos antecipatórios, quais sejam, a 

plausibilidade do direito e o perigo de lesão, e verificando, noto não ser 

possível o deferimento do pedido liminar. Sabe-se que os requisitos 

necessários e indispensáveis à concessão liminar da tutela jurisdicional 

referem-se à plausibilidade do direito invocado (fumus boni juris) e à 

existência de lesão ou perigo de lesão irreparável ou de difícil reparação 

(periculum in mora). A premente necessidade de deferir-se liminarmente o 

pedido tem fundamento primeiro no fato de que a inscrição em cadastro de 

inadimplentes impõe a qualquer pessoa, seja ela física ou ideal, restrições 

em vários aspectos normais de sua vida civil, na exata medida em que lhe 

dificulta o acesso às vias de crédito e, até mesmo, a celebração de 

simples contratos. Essa restrição, inerente à medida, é geralmente 

suficiente para a plena configuração do periculum in mora. Entretanto, há, 

no caso dos autos, circunstância especial, capaz de afastar essa 

presunção de dano gerada pela inscrição em cadastro de inadimplentes. É 

que o nome da Reclamante foi inscrito nesse cadastro de inadimplentes 

pelo Requerido em 22/08/2015 e desde então a Reclamante falhou em não 

tomar qualquer medida para promover a exclusão de seu nome do dito rol. 

Ora, se aproximadamente dois anos a Reclamante convive com a 

inscrição, presume-se a inexistência de qualquer risco de lesão 

supostamente proveniente do tempo necessário para o pronunciamento 

judicial. Assim, ainda que haja verossimilhança em suas alegações, a 

Autora não logrou êxito em comprovar o periculum in mora, razão pela qual 

a medida não se revela imprescindível a fim de evitar qualquer dano. Isso 

posto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela aduzido pela 

Reclamante, pois que ausente o requisito do periculum in mora. Designe-se 

audiência de conciliação. CITE-SE o Reclamado para que compareça à 

audiência de conciliação designada, consignando a advertência prevista 

no art. 20 da Lei 9.099/95. Intime-se a Reclamante para que também 

compareça à audiência, sob pena de extinção do feito, na forma do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. Intime-se a advogada da Autora. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 

17 de agosto de 2017. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de 

Direito
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P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1002252-56.2019.811.0051 Polo Ativo: LUIS BATISTA DOS SANTOS Polo 

Passivo: CHUBB DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS Vistos e 

examinados. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por LUIS BATISTA 

DOS SANTOS contra CHUBB DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS 

objetivando recebimento de valores. Extrai-se do termo de conciliação (Id 

26498391) que a parte Autora devidamente intimada (id 24012961) 

conforme consta aos autos, não compareceu em audiência, bem como 

não apresentou justificativa em face de sua ausência e ante o lapso 

temporal sem manifestação nos autos da parte interessada, é de impor a 

extinção do feito, conforme autoriza o artigo 51, I da Lei 9.099/95 e como 

consequência a condenação às custas, conforme determina o Enunciado 

28 do FONAJE, vejamos: Enunciado 28 – Havendo extinção do processo 

com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a 

condenação em custas. No mesmo, sentido tem se posicionado a Turma 

Recursal do Estado de Mato Grosso, vejamos: ESTADO DE MATO 

GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 1ª Turma Recursal 

Temporária Recurso Inominado nº 0069103-89.2015.811.0001 Origem: 

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT Recorrente: Josiane Queli 

Oliveira Pires Recorrida: Negresco S.A. - Crédito Financiamento e 

Investimento. EMENTA RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DA PARTE 

REQUERENTE NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO COM FULCRO NO ARTIGO 51, I DA LEI Nº 9.099/95. 

CONDENAÇÃO EM CUSTAS. ENUNCIADO 28 DO FONAJE. RECURSO NÃO 

PROVIDO. Não comparecendo a parte requerente a qualquer das 

audiências do processo, ele deverá ser extinto, conforme regra do artigo 

51, I da Lei nº 9.099/95. “Havendo extinção do processo com base no 

inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em 

custas.” (Enunciado 28 do FONAJE). Sentença mantida. VOTO 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. Egrégia 

Turma: A douta magistrada que prolatou a sentença analisou com 

percuciência as alegações das partes e as provas dos autos, aplicando 

com justeza o direito. Assim, a sentença deve ser mantida. Transcrevo 

excertos da respeitável sentença: “(...) A parte promovente, embora 

devidamente intimada para a audiência de conciliação, deixou de 

comparecer e não apresentou qualquer justificativa. No Juizado Especial a 

presença das partes nas audiências é obrigatória e, nesse sentido, dispõe 

o Enunciado nº 20 do FONAJE ? Fórum Nacional dos Juizados Especiais: ?

O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto.? Em caso de ausência da 

parte promovente, em qualquer das audiências, o artigo 51, I, da Lei nº 

9.099/95 prevê a extinção do processo: ?Art. 51. Extingue-se o processo, 

além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer 

a qualquer das audiências do processo?. JULGO EXTINTO o presente 

feito, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95 e, em 

consequência, condeno a parte promovente ao pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado nº 28, do 

FONAJE. (...)” Acrescento, ainda, que o fato da parte recorrente se 

declarar pobre na forma da lei não tem o condão de afastar a condenação 

ao pagamento das custas processuais. Não tendo ela comparecido à 

sessão de conciliação sem apresentar justificativa prévia para sua 

ausência, imperiosa a extinção do processo com fundamento no artigo 51, 
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I da Lei nº 9.099/95, com a condenação da parte ao pagamento das 

custas processuais, conforme Enunciado 28 do Fórum Nacional de 

Juizados Especiais. Pelo exposto, nego provimento ao recurso. Condeno a 

parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 

10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a 

exigibilidade enquanto perdurar a impossibilidade de custeio das despesas 

do processo, tendo como limite temporal a ocorrência da prescrição. É 

como voto. NELSON DORIGATTI Juiz de Direito/Relator. (Procedimento do 

Juizado Especial Cível 691038920158110001/2016, Turma Recursal Única, 

Julgado em 19/10/2016, Publicado no DJE 19/10/2016). Assim, outro 

caminho não há, senão a extinção do feito sem resolução do mérito em 

face da ausência injustificada da parte Autora. I - Dispositivo Diante do 

desinteresse demonstrado pela parte Autora, que, embora devidamente 

intimada (Id 24012961), não compareceu à audiência de conciliação (id 

26498391), com fundamento no art. 485, inciso III do CPC c/c o art. 51, 

inciso I, da Lei 9.099/95 e Enunciado 28 do FONAJE, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução do mérito. CONDENO a parte Autora ao 

pagamento de custas processuais que fixo no valor de R$ 376,85 e taxa 

no valor de R$ 128,27, a teor do Enunciado 28 do FONAJE; REVOGO a 

Liminar anteriormente concedida; Transitada esta em julgado, arquivem-se 

os presentes autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 

9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. Campo Verde/MT, 16 de dezembro de 2019. Kelson 

Giordani Miranda da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os 

fundamentos apresentados e, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95, 

HOMOLOGO para que surta e produzam os seus jurídicos e legais efeitos, 

o projeto de sentença elaborado por Juiz Leigo. Às providências, 

expedindo-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito
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P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1002773-98.2019.811.0051 Polo Ativo: MARIA JOSE ALVES DE AZEVEDO 

Polo Passivo: ENERGISA RONDONIA – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos e examinados. A questão controvertida despicienda prova oral, 

motivo pelo qual passo a decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 

355, inciso I, do Código de Processo Civil. Dispenso o relatório, como 

permite o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação 

ajuizada por MARIA JOSE ALVES DE AZEVEDO contra ENERGISA 

RONDONIA – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A objetivando indenização 

por danos morais e revisão de faturas. A parte requerida em peça 

defensiva suscita preliminar de realidade dos fatos, no mérito, defende a 

regularidade do débito, alega a inexistência de danos morais, pois não 

houve comprovação dos danos tendo em vista ser o autor devedor 

legitimo do débito discutido juntando ficha cadastral e tela sistêmica de 

transferência de titularidade, contesta a declaração de inexistência do 

débito e inversão do ônus da prova, requerendo a improcedência da ação 

e a condenação a litigância de má-fé. É o suficiente a relatar. Passo a 

emitir fundamentada decisão estatal. I – Preliminar A preliminar arguida pela 

Ré se confunde com o mérito e com ele será analisada, restando 

prejudicada a preliminar suscitada. Rejeita-se a preliminar. II – Do Mérito A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo, poderá valer-se da interpretação teleológica, enfrentando todos os 

argumentos deduzidos no processo pelas partes na forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo a aplicação da Lei ao caso 

concreto, fundamentando suas decisões na forma do Enunciado 162 do 

FONAJE, facultando-lhe aplicação do artigo 489, § 1º do Código de 

Processo Civil. O Magistrado ao decidir, deve apreciar as provas, 

subministradas pelo que ordinariamente acontece, nos termos do disposto 

no art. 375, do Novo Código de Processo Civil Brasileiro, que remete 

analogicamente ao antigo art. 335 do Código Processual Civil Anterior, em 

consonância ao precedente jurisprudencial, vejamos:. O entendimento 

jurisprudencial é neste sentido: “O Juiz não pode desprezar as regras de 

experiência comum ao proferir a sentença. Vale dizer, o juiz deve 

valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo pode e deve 

servir-se da sua experiência e do que comumente acontece”. (JTA 

121/391 – apud, Código de Processo Civil Theotônio Negrão, notas ao 

artigo 335). Em uma ação de cunho indenizatório, além da ação ou 

omissão, há que se apurar se houve ou não dolo ou culpa do agente no 

evento danoso, bem como se houve relação de causalidade entre o ato do 

agente e o prejuízo sofrido pela vítima. Concorrendo tais requisitos, surge 

o dever de indenizar. Prelecionam os artigos 186 e 927 do Código Civil: 

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imperícia, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente 

moral, comete ato ilícito. Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 

187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.” A respeito da 

responsabilidade civil o Professor SILVIO RODRIGUES nos ensina que os 

pressupostos dessa responsabilidade são: a) ação ou omissão do agente, 

b) relação de causalidade; c) existência do dano e d) dolo ou culpa do 

agente. (in Direito Civil, Ed. Saraiva, v. 1, pág. 30). (destaquei). A Culpa é 

representação abstrata, ideal, subjetiva. É a determinação 

jurídico-psicológica do agente. Psicológica, porque se passa no seu foro 

íntimo. Jurídica, em virtude de ser, muitas vezes, a lei quem estabelece a 

censurabilidade da determinação, mesmo que o agente não esteja 

pensando sequer em causar danos ou prejuízo, como ocorre nas 

hipóteses típicas de culpa stricto sensu. Para que essa responsabilidade 

emerja, continua o mestre, necessário se faz: (...) que haja uma ação ou 

omissão da parte do agente, que a mesma seja causa do prejuízo 

experimentado pela vítima; que haja ocorrido efetivamente um prejuízo; e 

que o agente tenha agido com dolo ou culpa. Inocorrendo um desses 

pressupostos não aparece, em regra geral, o dever de indenizar. (in 

"Direito Civil", Ed. Saraiva, v. 1, p. 30). No caso dos autos, observa-se que 

ocorreu foi tão somente meros aborrecimentos, já que a parte Autora 

possui não trouxe aos autos provas substanciais capazes de comprovar 

o dano, tais como comprovante de pagamento, ou neste caso, um boletim 

de ocorrência, já que declara em sua inicial o desconhecimento do débito. 

Já a reclamada fundamenta sua defesa em relação à inexistência de 

danos morais em face do exercício regular de direito, juntando extrato de 

contas, ficha cadastral e tela sistêmica de transferência de titularidade, 

demonstrando que a autora consumiu energia de forma efetiva, fazendo 

prova da relação jurídica entre as partes e a origem do débito, tendo em 

vista a “UC cadastrada sob o nº 0.090.220-9, situada na AVENIDA TOUFIC 

MELHEM BOUCHABKI, Nº 2812, CIDADE DE GUAJARA MIRIM/RO”, do qual 

a autora era titular, com debito em aberto. Extrai-se dos autos que, os 

documentos juntados pela Ré demonstram claramente que houve 

contraprestação do serviço do reclamado a reclamante, pois a cidade de 

prestação do serviço ofertado pela Ré guarda relação com a cidade de 

origem da Autora, qual seja, “Guajará Mirim/RO”, conforme se extrai 

claramente do RG acostado aos autos (Id 25139638). Assim, entendo que 

as telas sistêmicas há de ser admitida como meio de prova da relação 

consumerista entre as partes, afastado qualquer hipótese de contratação 

fraudulenta, restando demonstrando a evidente relação de consumo, 

comprovando claramente que a reclamante utilizou o serviço do 

reclamado. A título ilustrativo cito a jurisprudência da Turma Recursal do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que por analogia, 

aplica-se ao caso, vejamos: ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA JUIZ RELATOR MARCELO 

SEBASTIÃO PRADO DE MORAES; SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, 

DA LEI Nº. 9.099/1995 - E M E N TA RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE 

CONSUMO – CONTRATOS BANCÁRIOS – DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RELAÇÃO JURÍDICA – DOCUMENTOS 

APRESENTADOS PELA RÉ DEMONSTRAM A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

JURÍDICA – ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO; Marcelo Sebastião Prado 

de Moraes Juiz de Direito –Relator (Procedimento do Juizado Especial Cível 

439018120138110001/2015, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, 

Turma Recursal Única, Julgado em 13/03/2015, Publicado no DJE 

13/03/2015). Deste modo, convenço-me que a parte autora não possui 

provas suficientes da alegação de que o contrato é falso, pois não juntou 
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aos autos nenhum documento capaz de comprovar suas alegações. No 

caso dos autos, observa-se que a Reclamada agiu dentro do exercício 

regular de seu direito, cobrando de forma licita o valor discutido nesses 

autos, conforme determina a Lei. Desta forma, não há outro norte a seguir, 

senão o indiscutível dispositivo legal do artigo 14, §3º, II do Código de 

Defesa do Consumidor, bem como a aplicação do artigo 188 do Código 

Civil vigente. Por outro lado, o reclamante não se desincumbiu do seu 

mister, conforme art. 373, I do CPC, qual seja, o de comprovar a indevida 

cobrança e a inscrição de seu nome e CPF junto aos órgãos de proteção 

ao crédito, motivo pelo qual, resta comprovado pelo reclamado que os 

débitos são legítimos e passíveis de cobrança. Feitas colocações do 

conjunto probatório fático, entendo que não há dúvida de que tal situação 

causou desconforto à parte promovente. No entanto esse dissabor não 

pode ser considerado como causador de dano moral indenizável. 

Pensamento contrário certamente provocaria a industrialização do dano 

moral, já que dissabores e/ou aborrecimentos, como os aqui vislumbrados, 

infelizmente, ocorrem diariamente em nosso cotidiano. Portanto, não há 

que se falar em indenização por danos morais, bem como declaração da 

inexistência do débito. III – Litigância de Má-Fé Por fim, a parte reclamada 

requer a condenação do Autor como litigante de má-fé. Entendo que no 

caso em tela a litigância de má-fé não se verifica. Com efeito, o pleito do 

Autor se funda na tese de que foi atingido em sua honra e se constatou 

que nada disto aconteceu ante as provas juntadas aos autos e o direito à 

informação da sociedade, praticado e exercido pela Ré. Porém, o Autor, 

com isto não litigou com má-fé, somente exerceu sua pretensão, 

inexistindo desta forma, indícios de má-fé. Assim, caminho outro não há 

senão o da improcedência do pedido inicial. IV – Dispositivo Por tais 

considerações, considerando o disposto no art. 6.º da Lei n.º 9.099/95, 

JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na presente ação, e, em 

consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Julgo 

IMPROCEDENTE o pedido de litigância de má-fé, tendo em vista que não 

comprovou dolo da parte autora; Sem custas e honorários advocatícios, a 

teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada esta em julgado, 

ARQUIVEM-SE os presentes autos, observadas as formalidades legais. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 

40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 14 de fevereiro de 

2020. Kelson Giordani Miranda da Si lva Juiz Leigo 

__________________________________________________________ 

Vistos etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam os 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. DETERMINO ainda, que havendo pagamento voluntário da 

condenação e concordância do Exequente com o valor depositado, 

EXPEÇA-SE alvará para o levantamento, sem necessidade de nova 

determinação judicial. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE. Caso contrário, 

solicitado o cumprimento de sentença, já com o cálculo acompanhando o 

pedido, DETERMINO que haja o impulsionamento pela Secretaria para que o 

Executado seja intimado para o pagamento, no prazo de 15(quinze) dias, 

devendo ainda ser feita a conversão do tipo de ação no sistema. Não 

havendo manifestação das partes em qualquer das hipóteses, 

ARQUIVE-SE. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito
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MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT3127-A 
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Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1003667-74.2019.811.0051 Polo Ativo: WAGNEL XAVIER Polo Passivo: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos em correição. 

A questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a 

decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Verifico da petição juntada aos autos (Id 28107450), 

que houve composição amigável entre as partes, no que tange a 

obrigação de fazer e pecuniária, fazendo-se necessário a homologação 

do acordo e como consequência a extinção do feito com resolução do 

mérito. Assim, considerando que a transação é ato bilateral com que as 

partes definem a solução do conflito que os envolve, e que produz efeito 

imediato entre as mesmas, como o caso presente está a revelar, devendo 

levar em consideração que, em caso de descumprimento, poderá a parte 

que incorreu em prejuízo requerer a execução em Juízo de eventuais 

valores, com a consequente aplicação da multa convencionada entre as 

partes. Diante disso, presente os requisitos legais, a Homologação e a 

Extinção do feito com resolução do mérito é medida que se impõe. II - 

Dispositivo Por tais considerações, HOMOLOGO e considerando o 

disposto no art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO 

O FEITO, com resolução do mérito ante o acordo celebrado entre as 

partes. Sem custas e honorários, consoante previsão contida nos artigos 

54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE os 

presentes autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 

9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. Campo Verde/MT, 09 de março de 2020. Kelson Giordani 

M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito
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P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1002882-15.2019.811.0051 Polo Ativo: RUI DA SILVA OLIVEIRA Polo 

Passivo: TELEFONICA BRASIL S.A Vistos e examinados. A questão 

controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir 

antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por RUI DA SILVA 

OLIVEIRA contra TELEFONICA BRASIL S.A objetivando indenização por 

danos morais e declaração de inexistência de débito em face da inscrição 

de seu nome e CPF no SPC. A parte requerida em peça defensiva suscita 

preliminares de incompetência do Juizado Especial, inversão do ônus da 

prova, inépcia da inicial por ausência de comprovante de endereço e 

interesse de agir, no mérito, afirma à legitimidade da cobrança e 

regularidade na contratação juntando tela sistêmica, documentos 

pessoais, áudio e contrato assinado, defende o exercício regular de 

direito, a inexistência de danos morais, entende pelo descabimento da 

inversão do ônus da prova, requerendo ainda a improcedência da ação e 

a condenação a litigância de má-fé e pedido contraposto. É o suficiente a 

relatar. Passo a emitir fundamentada decisão estatal. I – Preliminar As 

preliminares arguida pela ré, se confundem com o mérito e com ele serão 

analisadas, motivo pelo qual, rejeito as preliminares suscitada. No que 

tange a preliminar de incompetência do juizado especial não merece 

prosperar, tendo em vista que foram juntado aos autos documentos 

suficientes para a identificação dos pedidos das partes, restando claro a 

desnecessidade de realização de perícia, conforme autoriza o artigo 32 da 
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Lei 9.099/95, motivo pelo qual , afasto a preliminar suscitada pela Ré. 

Rejeita-se as preliminares. II – Mérito Compulsando os autos, extrai-se que 

a parte Autora em peça impugnatória, requereu a declaração de 

incompetência do Juizado Especial para o julgamento da lide em face da 

necessidade de pericia grafotécnica (Id 29552425), porém no presente 

caso, necessário se faz analise minuciosa do mérito para verificar 

existência ou não de litigância de má-fé nos autos, motivo pelo qual há de 

ser indeferido o pedido formulado em virtude das provas carreadas aos 

autos pela Ré, conforme autoriza o Enunciado 90, parte final do FONAJE e 

artigo 32 da Lei 9.099/95. A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos 

mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa 

e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se da interpretação 

teleológica, enfrentando todos os argumentos deduzidos no processo 

pelas partes na forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo a aplicação da Lei ao caso concreto, fundamentando suas 

decisões na forma do Enunciado 162 do FONAJE, facultando-lhe aplicação 

do artigo 489, § 1º do Código de Processo Civil. O Magistrado ao decidir, 

deve apreciar as provas, subministradas pelo que ordinariamente 

acontece, nos termos do disposto no art. 375, do Novo Código de 

Processo Civil Brasileiro, que remete analogicamente ao antigo art. 335 do 

Código Processual Civil Anterior, em consonância ao precedente 

jurisprudencial, vejamos:. O entendimento jurisprudencial é neste sentido: 

“O Juiz não pode desprezar as regras de experiência comum ao proferir a 

sentença. Vale dizer, o juiz deve valorizar e apreciar as provas dos autos, 

mas ao fazê-lo pode e deve servir-se da sua experiência e do que 

comumente acontece”. (JTA 121/391 – apud, Código de Processo Civil 

Theotônio Negrão, notas ao artigo 335). Em uma ação de cunho 

indenizatório, além da ação ou omissão, há que se apurar se houve ou 

não dolo ou culpa do agente no evento danoso, bem como se houve 

relação de causalidade entre o ato do agente e o prejuízo sofrido pela 

vítima. Concorrendo tais requisitos, surge o dever de indenizar. 

Prelecionam os artigos 186 e 927 do Código Civil: “Art. 186. Aquele que, 

por ação ou omissão voluntária, negligência ou imperícia, violar direito e 

causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. 

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a 

outrem, fica obrigado a repará-lo.” A respeito da responsabilidade civil o 

Professor SILVIO RODRIGUES nos ensina que os pressupostos dessa 

responsabilidade são: a) ação ou omissão do agente, b) relação de 

causalidade; c) existência do dano e d) dolo ou culpa do agente. (in Direito 

Civil, Ed. Saraiva, v. 1, pág. 30). (destaquei). A Culpa é representação 

abstrata, ideal, subjetiva. É a determinação jurídico-psicológica do agente. 

Psicológica, porque se passa no seu foro íntimo. Jurídica, em virtude de 

ser, muitas vezes, a lei quem estabelece a censurabilidade da 

determinação, mesmo que o agente não esteja pensando sequer em 

causar danos ou prejuízo, como ocorre nas hipóteses típicas de culpa 

stricto sensu. Para que essa responsabilidade emerja, continua o mestre, 

necessário se faz: (...) que haja uma ação ou omissão da parte do agente, 

que a mesma seja causa do prejuízo experimentado pela vítima; que haja 

ocorrido efetivamente um prejuízo; e que o agente tenha agido com dolo ou 

culpa. Inocorrendo um desses pressupostos não aparece, em regra geral, 

o dever de indenizar. (in "Direito Civil", Ed. Saraiva, v. 1, p. 30). No caso 

dos autos, observa-se que ocorreu foi tão somente meros 

aborrecimentos, já que a parte autora não trouxe aos autos provas 

substanciais capazes de comprovar o dano, tais como comprovante de 

pagamento, ou neste caso, um boletim de ocorrência. Já a reclamada em 

sua defesa alega que houve contratação/migração do serviço pós pagos 

do plano “VIVO CONTROLE” referente a linha celular 066-99608-7958, 

juntando faturas, telas sistêmicas com dados pessoais da parte Autora, 

áudio confirmando a contratação do plano (Id 29342761), contrato 

assinado e documentos pessoais (Id 29342235), relatório de chamadas, 

tela sistêmica com histórico de pagamento e debito em aberto no valor de 

R$ 94,66, comprovando a relação jurídica entre as partes. Assim, insurge 

dos autos que, o contrato, documentos pessoais e as telas sistêmicas 

juntadas pela Ré trazem em seu conteúdo dados pessoais da parte 

Autora, com endereço e CEP, bem como o valor em aberto da referida 

linha celular cancelada. Assim, entendo que além do contrato e 

documentos pessoais, a tela sistêmica, há de ser admitida como meio de 

prova da contratação, afastando desta forma a possibilidade de aquisição 

fraudulenta, revelando claramente que houve contraprestação do serviço 

da reclamada ao reclamante, evidenciando que o Reclamante utilizou dos 

serviços prestados pela Ré sem a devida contraprestação. Em outro giro, 

os documentos juntados pela Ré demonstram claramente que houve 

contraprestação do serviço da reclamada a reclamante, ocasião em que 

se verifica claramente que a assinatura lançada naquele contrato é 

idêntica aquela exarada na procuração, documentos pessoais em anexo a 

inicial, restando demonstrando que a Reclamante utilizou dos serviços 

prestados pela Ré sem a devida contraprestação. A título ilustrativo cito a 

jurisprudência da Turma Recursal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, que por analogia, aplica-se ao caso, vejamos: ESTADO 

DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA JUIZ 

RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES; SÚMULA DE 

JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995 - E M E N TA RECURSO 

INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATOS BANCÁRIOS – 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RELAÇÃO JURÍDICA – 

DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA RÉ DEMONSTRAM A EXISTÊNCIA 

DE RELAÇÃO JURÍDICA – ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO; Marcelo 

Sebastião Prado de Moraes Juiz de Direito –Relator (Procedimento do 

Juizado Especial Cível 439018120138110001/2015, MARCELO 

SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 

13/03/2015, Publicado no DJE 13/03/2015). Assim, a parte autora não 

possui provas suficientes da alegação de que o contrato de prestação de 

serviços de telefonia ofertados pela Ré é falso ou que o débito é 

inexistente, pois sequer juntou aos autos provas de inexistência da 

relação jurídica. No caso dos autos, observa-se que a Reclamada agiu 

dentro do exercício regular de seu direito, cobrando de forma licita o valor 

discutido nesses autos, conforme determina a Lei. Desta forma, não há 

outro norte a seguir, senão o indiscutível dispositivo legal do artigo 14, §3º, 

II do Código de Defesa do Consumidor, bem como a aplicação do artigo 

188 do Código Civil vigente. Por outro lado, a parte autora não se 

desincumbiu do seu mister, conforme art. 373, I do CPC, qual seja, o de 

comprovar a indevida cobrança em relação a inscrição de seu nome e CPF 

junto aos órgãos de proteção ao crédito e a inexigibilidade do crédito 

discutido nestes autos. Neste passo, entendo que em virtude da inversão 

do ônus da prova em favor da parte hipossuficiente no processo, ou seja, 

o consumidor, restou comprovado pela reclamada a existência e 

exigibilidade do débito discutido nestes autos, devendo a Autora cumprir 

com suas obrigações assumida em face da celebração do contrato da 

prestação dos serviços ofertados pela empresa ré. Feitas colocações do 

conjunto probatório fático, entendo que não há dúvida de que tal situação 

causou desconforto à parte promovente. No entanto esse dissabor não 

pode ser considerado como causador de dano moral indenizável. 

Pensamento contrário certamente provocaria a industrialização do dano 

moral, já que dissabores e/ou aborrecimentos, como os aqui vislumbrados, 

infelizmente, ocorrem diariamente em nosso cotidiano. Portanto, não há 

que se falar em indenização por danos morais, bem como declaração da 

inexistência do débito. III – Pedido Contraposto No que tange ao referido 

pedido, extrai-se dos autos que restou comprovado pela Ré à exigibilidade 

do crédito, motivo pelo qual, há de ser deferido o pedido contraposto 

formulado em sua defesa. IV – Litigância de Má-Fé A parte autora alega 

inexistência de relação contratual sendo que contratou diretamente com a 

reclamada, conforme contrato devidamente assinado e documentos 

pessoais anexo a defesa (Id 29342235), portanto litiga de má fé a fim de 

obter enriquecimento ilícito. A titulo ilustrativo, cito enunciado 136 do 

Fonaje: ENUNCIADO 136 – O reconhecimento da litigância de má-fé poderá 

implicar em condenação ao pagamento de custas, honorários de 

advogado, multa e indenização nos termos dos artigos 55, caput, da lei 

9.099/95 e 18 do Código de Processo Civil (XXVII Encontro – Palmas/TO). 

Com efeito, o pleito da parte autora se funda na tese de que foi atingida em 

sua honra e se constatou que nada disto aconteceu ante as provas 

juntadas aos autos e o direito à informação da sociedade, praticado e 

exercido pela Ré. Porém, ante a assinatura de contrato, esta litigou com 

má-fé, pois resta demonstrado pela própria Reclamante a desnecessidade 

do pleito indenizatório requerido por esta em sua exordial, já que é 

devedora do valor discutido nestes autos. Assim, é dever das partes 

expor os fatos em Juízo conforme a verdade, bem como não formular 

pretensão ou de apresentar defesa quando cientes de que são destituídas 

de fundamentos, conforme determina o artigo 77, I e II do Código de 

Processo Civil, ocasião em que, tendo as partes infringido o referido 

dispositivo, resta clarividente que sua conduta encontra-se em 

descompasso com o ordenamento processual civil. Portanto, entendo que 

há de se reconhecer a arbitrariedade da conduta da Autora que propôs a 

ação com o intuito de alterar a verdade dos fatos e de utilizar do processo 

para conseguir objetivo ilegal, conforme artigos 79 e 80, II e III do Código de 
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Processo Civil, devendo ser responsabilizada em face da litigância de 

má-fé exercida nestes autos a arcar com as despesas processuais e 

honorários advocatícios, por força do artigo 55 da Lei 9.099/95 e 81 do 

Código de Processo Civil. Tendo em vista que a parte reclamante faltou 

com seu dever processual e deduziu uma pretensão totalmente 

desrevestida de fundamento fático e jurídico, obrando em litigância de 

má-fé, devendo por consequência imperiosa ser-lhe-á aplicado à multa 

prevista no artigo 81 do NCPC que ora arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil 

reais) e demais prejuízos que poderão ser comprovados nos autos. 

Ademais, ainda, condeno a parte Reclamante ao pagamento das custas do 

processo, bem assim dos honorários do advogado que fixo no montante 

de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 55 da Lei 

n.º 9.099/95. Assim, caminho outro não há senão o da improcedência do 

pedido inicial. V – Dispositivo Por tais considerações, considerando o 

disposto no art. 6.º da Lei n.º 9.099/95, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos 

formulados na presente ação, e, em consequência, julgo extinto o 

processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Novo Código de Processo Civil. JULGO PROCEDENTE pedido de litigância 

de má-fé e CONDENO a parte reclamante a pagar a multa de R$ 2.000,00 

(dois mil reais) e demais prejuízos que poderão ser comprovados nos 

autos, bem como ao pagamento das custas do processo e honorários do 

advogado que sugiro seja fixado no montante de R$ 1.500,00 (hum mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO, para determinar que a 

reclamante proceda ao pagamento do débito no valor de R$ 94,66 

(noventa e quatro reais e sessenta e seis centavos); Transitada esta em 

julgado, ARQUIVEM-SE os presentes autos, observadas as formalidades 

legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos 

do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 11 de março de 2020. 

K e l s o n  G i o r d a n i  M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam os 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. DETERMINO ainda, que havendo pagamento voluntário da 

condenação e concordância do Exequente com o valor depositado, 

EXPEÇA-SE alvará para o levantamento, sem necessidade de nova 

determinação judicial. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE. Caso contrário, 

solicitado o cumprimento de sentença, já com o cálculo acompanhando o 

pedido, DETERMINO que haja o impulsionamento pela Secretaria para que o 

Executado seja intimado para o pagamento, no prazo de 15(quinze) dias, 

devendo ainda ser feita a conversão do tipo de ação no sistema. Não 

havendo manifestação das partes em qualquer das hipóteses, 

ARQUIVE-SE. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito
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P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1003199-13.2019.811.0051 Polo Ativo: ALEXSANDRA LOPES MENDES 

Polo Passivo: INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA 

Vistos e examinados. A questão controvertida despicienda prova oral, 

motivo pelo qual passo a decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 

355, inciso I, do Código de Processo Civil. Dispenso o relatório, como 

permite o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação 

ajuizada por ALEXSANDRA LOPES MENDES contra INTERBELLE 

COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA objetivando indenização por 

danos morais em face de inscrição indevida de seu nome e CPF junto ao 

cadastro de inadimplentes. A parte requerida em peça defensiva, afirma 

serem inexistente os danos morais, entende pelo descabimento da 

inversão do ônus da prova, requerendo ainda a improcedência da ação. É 

o suficiente a relatar. Passo a emitir fundamentada decisão estatal. I – Do 

Mérito Verifica-se dos autos que a parte reclamante se insurge de débito 

inscrito no SPC, alegando que é inexistente, posto que referido débito é 

indevido, pois jamais manteve relação comercial com a parte Ré, juntando 

certidão SPC como meio de prova da negativação indevida. A reclamada 

alega que não praticou nenhum ato ilícito, afirma serem inexistentes os 

danos morais, entende pelo descabimento da inversão do ônus da prova, 

requerendo ainda a improcedência da ação. Apesar de sedutores os 

argumentos da reclamada, este não trouxe aos autos nenhuma prova da 

legalidade do débito ou que este era realmente era devido ao tempo de sua 

negativação junto aos órgãos de proteção ao credito, posto que não 

juntou nenhum documento capaz de comprovar a sua exigibilidade, que 

corroborasse com suas alegações. A reclamada se limitou a sua defesa 

somente em afirmar que a autora não demonstrou a ausência de relação 

jurídica, porém, não juntou nenhum documento capaz de comprovar a 

existência de relação consumerista com a autora, posto que não juntou 

nenhum contrato assinado pela parte Autora, restando comprovado sua 

conduta ilícita. Portanto, inexiste qualquer documento, tal como um termo 

de adesão que demonstrasse anuência/ciência do reclamante na suposta 

aquisição de produtos e serviços ofertados pela Ré, restando prejudicado 

o meio de prova utilizada, bem como, preclusa a produção de provas. O 

ônus de provar acerca da existência de fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito do autor é da parte ré, consoante art. 373, II, do Novo 

Código de Processo Civil. Porém, entendo que em virtude da inversão do 

ônus da prova em favor da parte hipossuficiente no processo, ou seja, o 

consumidor, a parte Ré não conseguiu provar fato extintivo ou modificativo 

do direito do Autor. Em que pese às alegações da reclamada e em virtude 

da inversão do ônus da prova, esta não se desincumbiu de seu ônus, ou 

seja, o de comprovar a legalidade do débito. Portanto, a declaração da 

inexistência do débito discutido nestes autos, é medida que se impõe. II – 

Do dano Moral A possibilidade de indenização dos danos morais é questão 

que hodiernamente não mais se discute, havendo a Carta Republicana de 

1988 pacificado a temática ao prever, expressamente, a indenizabilidade 

no seu art. 5º, incisos V e X, embora jamais tivesse o Código Civil de 1916 

restringido tal pretensão. No caso, por ser a relação jurídica mantida entre 

as partes de natureza consumerista, a responsabilidade civil na hipótese 

em julgamento é objetiva, uma vez que as atividades comerciais e 

bancárias estão incluídas no conceito de serviço, prescindindo, portanto, 

da comprovação da culpa (CDC, art. 3º, § 2º c.c. art. 14). Assim, para que 

surja o dever de indenizar na responsabilidade civil objetiva, mister se faz 

a presença cumulativa de apenas e tão-somente três elementos, quais 

sejam: a) a conduta ilícita representada pela ação ou omissão voluntária 

do agente; b) o nexo de causalidade; c) a ocorrência do dano. In casu, 

tenho que restou caracterizado dano moral, pois a reclamada, de forma 

indevida consoante a ausência de relação jurídica com a parte Autora, 

efetuou cobranças, inclusive com inclusão do nome e CPF da parte 

reclamante nos órgãos de Proteção ao Crédito SPC/SERASA, 

causando-lhes prejuízos. Isso porque, necessitava de seu nome e CPF 

para concluir transação comercial, o que lhe poderia ter sido negado em 

virtude de possuir restrição em seu cadastro junto a Reclamada. Neste 

sentido: RECURSO INOMINADO - TELEFONIA - OBRIGAÇÃO 

QUESTIONADA PELA CONSUMIDORA - AUSÊNCIA DE PROVA DA 

EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES - NOME DA 

CONSUMIDORA INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO - 

INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE - RECURSO IMPROVIDO. 1. O artigo 14 do Código 

de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a 

responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em 

decorrência de falha na prestação do serviço. 2. Se a consumidora nega 

a existência de relação jurídica entre as partes e consequentemente a 

responsabilidade pela obrigação que ocasionou a negativação do seu 

nome, nos termos do art. 333, II do Código de Processo Civil cabe a 

concessionária de telefonia o ônus quanto a existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor, devendo ser observado que 

cópias de telas de computador não se prestam para esse fim. 3. 

Configura-se falha na prestação do serviço e dá ensejo a indenização por 

dano moral, na modalidade "in re ipsa", a inclusão do nome do consumidor 

nos órgãos proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida. 4. A 

sentença que declarou inexistente a divida objeta da presente demanda no 

valor de R$ 167,17, bem como tornou definitiva a liminar concedida e ainda 

condenou a Recorrente pagar o valor de R$ 6.780,00, a titulo de 

indenização por dano moral, não merece reparos e deve se mantida por 
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seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, 

nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 5. Recurso improvido. A 

Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 

15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. (RI 240/2014, DRA. 

LUCIA PERUFFO, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 11/03/2014, 

Publicado no DJE 28/03/2014). Reconhecida a existência do dano moral, 

passo a quantificá-lo. Sabe-se que o dano moral apresenta grande 

dificuldade de mensura, principalmente por referir-se a um aspecto interno 

da pessoa humana e de natureza inteiramente subjetiva. Apesar de o 

Reclamante ter trazido algumas das diretrizes pelas quais comumente se 

fixa a respectiva indenização, devo aqui esclarecer que não entendo ter o 

dano moral qualquer natureza sancionatória. Ora, trata-se a presente de 

matéria eminentemente civil, sendo certo que as penalizações de uma 

determinada conduta devem ser fixadas pelo diploma penal. Não é por 

outro motivo que essas mesmas lesões já encontram previsão no Código 

Penal e, portanto, só ali devem ser buscadas quaisquer sanções 

punitivas. O dano moral, por consequência, deve ser indenizado 

levando-se em conta única e exclusivamente a gravidade da lesão, 

tomando-se por parâmetro, é verdade, além das várias decisões judiciais, 

que em muitos casos auxiliam a escalonar a indenização conforme a 

causa motivadora, as máximas da experiência que presumiram a própria 

existência da perturbação emocional. Esse, aliás, o entendimento do 

Egrégio Tribunal do Rio Grande do Norte: “Anote-se que, a indenização por 

dano moral é um conceito que envolve o princípio da equivalência e da 

razoabilidade, para a qual as leis, em geral, não costumam estabelecer os 

critérios ou mecanismos na fixação do valor, deixando ao prudente arbítrio 

do juiz a decisão, em cada caso.” (Apelação Cível 2003000578-7 

NATAL/RN). E também o posicionamento do TJ/SC: “O dano moral será 

arbitrado pelo juiz da causa, que ponderará a gravidade da lesão e a 

situação financeira das partes a fim de fixar quantum suficiente para 

amenizar a dor experimentada pela vítima.” (Apelação Cível 01.021270-6 

VIDEIRA/SC). No mesmo sentido, o novo diploma civil: “Art. 944. A 

indenização mede-se pela extensão do dano.” Tendo isso em vista, fixo 

em R$ 3.000,00 (três mil reais) o valor necessário à justa reparação do 

dano moral. Assim, caminho outro não há senão o da procedência do 

pedido inicial. III – Dispositivo Por tais considerações, com fundamento no 

artigo 6º. da Lei 9.099/95 c/c artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, JULGO A RECLAMAÇÃO PROCEDENTE e: 1- Condeno a reclamada 

ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por 

danos morais; 2- Determino que os valores da condenação sejam 

corrigidos monetariamente pelo índice INPC, desde a condenação (Súmula 

362/STJ), mais juros moratórios que fixo em 1% ao mês, devidos desde o 

evento danoso (Súmula 54/STJ); 3- Declaro inexistente o débito discutido 

nestes autos, inseridos no SPC e SERASA; 4- Determino que a reclamada, 

retire a inscrição do nome da reclamante no prazo de 05 dias de seus 

cadastros de inadimplentes e dos Órgãos de Proteção ao Crédito 

SPC/SERASA, em relação ao débito discutido nestes autos, caso ainda 

não tenha sido feito, sob pena de imposição de multa diária de R$ 100,00 

(cem reais). Sem custas e honorários, consoante previsão contida nos 

artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE 

os presentes autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 

9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. Campo Verde/MT, 11 de março de 2020. Kelson Giordani 

M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam os 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. DETERMINO ainda, que havendo pagamento voluntário da 

condenação e concordância do Exequente com o valor depositado, 

EXPEÇA-SE alvará para o levantamento, sem necessidade de nova 

determinação judicial. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE. Caso contrário, 

solicitado o cumprimento de sentença, já com o cálculo acompanhando o 

pedido, DETERMINO que haja o impulsionamento pela Secretaria para que o 

Executado seja intimado para o pagamento, no prazo de 15(quinze) dias, 

devendo ainda ser feita a conversão do tipo de ação no sistema. Não 

havendo manifestação das partes em qualquer das hipóteses, 

ARQUIVE-SE. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito
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Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1002306-22.2019.811.0051 Polo Ativo: F. F ARTIGOS DO VESTUÁRIO 

LTDA - ME Polo Passivo: DALZILEIDE DE SOUZA ALVES FERREIRA Vistos 

e examinados. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Trata-se de reclamação ajuizada neste Juizado Especial, sendo 

que o presente feito tramita desde 06.09.2019. A parte Autora foi 

devidamente intimada (Id 26034743) para indicar endereço da reclamada 

no prazo legal, permaneceu inerte e nada requerendo até a presente data, 

conforme se extrai da certidão juntada aos autos (id 28065854). É o 

suficiente a relatar. Passo a emitir fundamentada decisão estatal. Assim 

prevê o artigo 485, III do Código de Processo Civil: Art. 485. O Juiz não 

resolverá o mérito quando: [...]III – por não promover os atos e as 

diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 

(trinta) dias; Compulsando detidamente o feito, observo que a parte Autora 

foi devidamente intimada para indicar endereço da reclamada no prazo 

legal, conforme se extrai dos autos, o feito encontra-se paralisado há mais 

de 30 dias sem manifestação da parte Autora. Assim, a extinção e 

arquivamento do presente feito é medida que se impõe, ante o abandono 

da causa pela parte Autora. Dispositivo Por tais considerações, em razão 

do abandono da causa pela parte autora que não promoveu o 

prosseguimento da lide, consoante registro nos autos (id 28065854) 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, forte no artigo 

485, inciso III do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários 

ante o permissivo legal (art. 54 e 55 da Lei 9099/95). Transitada esta em 

julgado, arquivem-se os presentes autos, observadas as formalidades 

legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos 

do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 18 de março de 2020. 

K e l s o n  G i o r d a n i  M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito
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P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1002386-83.2019.811.0051 Polo Ativo: GABRIEL HINDERSMANN Polo 

Passivo: CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A Vistos e examinados. A 

questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a 

decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Cuida-se de reclamação ajuizada por GABRIEL HINDERSMANN 

em face de CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A objetivando recebimento 

de valores. Extrai-se dos autos que a parte Ré efetuou o pagamento de 

valores referente ao acordo celebrado, conforme se verifica nos autos 

por meio do comprovante (Id 28523798), requerendo a extinção do feito. 

Assim, cumprida a obrigação, tem-se que a extinção do feito é medida que 

se impõe. I - Dispositivo Por tais considerações, considerando o disposto 

no art. 924, inciso II, c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil, 
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JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito ante o cumprimento 

integral da obrigação. Sem custas e honorários, consoante previsão 

contida nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Cumprida a determinação, 

ARQUIVEM-SE os presentes autos, observadas as formalidades legais. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 

40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 18 de março de 2020. 

K e l s o n  G i o r d a n i  M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito
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ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069-O 

(ADVOGADO(A))
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CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1002542-71.2019.811.0051 Polo Ativo: ROSELI BUCHARD EBERT Polo 

Passivo: BANCO BMG S.A Vistos e examinados. A questão controvertida 

despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir antecipadamente, 

conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Pois bem. 

Cuida-se de reclamação ajuizada por ROSELI BUCHARD EBERT contra 

BANCO BMG S.A objetivando indenização por danos morais em face de 

descontos indevidos e restituição. A parte requerida em peça defensiva 

suscita preliminar de incompetência do Juizado Especial, no mérito, alega 

exercício regular de direito em face da regularidade na contratação, 

juntando extrato, ficha de compensação e faturas, afirma serem 

inexistente os danos morais, entende pelo descabimento da inversão do 

ônus da prova, requerendo ainda a improcedência da ação. É o suficiente 

a relatar. Passo a emitir fundamentada decisão estatal. I – Preliminar No 

que tange a preliminar de incompetência do juizado especial não merece 

prosperar, tendo em vista que foram juntado aos autos documentos 

suficientes para a identificação dos pedidos da parte autora, restando 

claro a desnecessidade de realização de perícia, conforme autoriza o 

artigo 32 da Lei 9.099/95, motivo pelo qual , afasto a preliminar suscitada 

pela Ré. Rejeita-se a preliminar. II – Do Mérito A inteligência do art. 6º da 

Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão 

que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se 

da interpretação teleológica, enfrentando todos os argumentos deduzidos 

no processo pelas partes na forma de buscar a solução mais justa para o 

caso, permitindo a aplicação da Lei ao caso concreto, fundamentando 

suas decisões na forma do Enunciado 162 do FONAJE, facultando-lhe 

aplicação do artigo 489, § 1º do Código de Processo Civil. O Magistrado ao 

decidir, deve apreciar as provas, subministradas pelo que ordinariamente 

acontece, nos termos do disposto no art. 375, do Novo Código de 

Processo Civil Brasileiro, que remete analogicamente ao antigo art. 335 do 

Código Processual Civil Anterior, em consonância ao precedente 

jurisprudencial, vejamos:. O entendimento jurisprudencial é neste sentido: 

“O Juiz não pode desprezar as regras de experiência comum ao proferir a 

sentença. Vale dizer, o juiz deve valorizar e apreciar as provas dos autos, 

mas ao fazê-lo pode e deve servir-se da sua experiência e do que 

comumente acontece”. (JTA 121/391 – apud, Código de Processo Civil 

Theotônio Negrão, notas ao artigo 335). Em uma ação de cunho 

indenizatório, além da ação ou omissão, há que se apurar se houve ou 

não dolo ou culpa do agente no evento danoso, bem como se houve 

relação de causalidade entre o ato do agente e o prejuízo sofrido pela 

vítima. Concorrendo tais requisitos, surge o dever de indenizar. 

Prelecionam os artigos 186 e 927 do Código Civil: “Art. 186. Aquele que, 

por ação ou omissão voluntária, negligência ou imperícia, violar direito e 

causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. 

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a 

outrem, fica obrigado a repará-lo.” A respeito da responsabilidade civil o 

Professor SILVIO RODRIGUES nos ensina que os pressupostos dessa 

responsabilidade são: a) ação ou omissão do agente, b) relação de 

causalidade; c) existência do dano e d) dolo ou culpa do agente. (in Direito 

Civil, Ed. Saraiva, v. 1, pág. 30). (destaquei). A Culpa é representação 

abstrata, ideal, subjetiva. É a determinação jurídico-psicológica do agente. 

Psicológica, porque se passa no seu foro íntimo. Jurídica, em virtude de 

ser, muitas vezes, a lei quem estabelece a censurabilidade da 

determinação, mesmo que o agente não esteja pensando sequer em 

causar danos ou prejuízo, como ocorre nas hipóteses típicas de culpa 

stricto sensu. Para que essa responsabilidade emerja, continua o mestre, 

necessário se faz: (...) que haja uma ação ou omissão da parte do agente, 

que a mesma seja causa do prejuízo experimentado pela vítima; que haja 

ocorrido efetivamente um prejuízo; e que o agente tenha agido com dolo ou 

culpa. Inocorrendo um desses pressupostos não aparece, em regra geral, 

o dever de indenizar. (in "Direito Civil", Ed. Saraiva, v. 1, p. 30). No caso 

dos autos, observa-se que ocorreu foi tão somente meros 

aborrecimentos, já que a parte Autora não trouxe aos autos provas 

substanciais capazes de comprovar o dano, tais como boletim de 

ocorrência, já que declara em sua inicial o desconhecimento do débito. 

Contudo, em que pese à alegação da autora de que não teria mantido 

relação consumerista com a reclamada não merece acolhimento, pois 

verifica-se que Ré em sua defesa juntou documentos pessoas e contrato 

assinado pela Autora (Id 27342000), planilha de empréstimo (Id 27342003), 

faturas (Id 27342001) e ficha de compensação – TED (Id 27342009) na 

mesma conta bancária que a autora indicou na inicial, ou seja, agencia 

3384, conta poupança 1561-9, revelando nitidamente que a autora adquiriu 

empréstimos junto a ré. Extrai-se dos autos que, os documentos juntados 

pela Ré demonstram claramente que houve contraprestação do serviço do 

reclamado ao reclamante, bem como a assinatura do contrato é idêntica à 

assinatura do termo de conciliação e procuração, comprovando 

claramente que a reclamante utilizou o serviço do reclamado. A título 

ilustrativo cito a jurisprudência da Turma Recursal do Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, que por analogia, aplica-se ao caso, 

vejamos: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA 

RECURSAL ÚNICA JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE 

MORAES; SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995 - E 

M E N TA RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – 

CONTRATOS BANCÁRIOS – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

E RELAÇÃO JURÍDICA – DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA RÉ 

DEMONSTRAM A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – ATO ILÍCITO NÃO 

CARACTERIZADO; Marcelo Sebastião Prado de Moraes Juiz de Direito 

– R e l a t o r  ( P r o c e d i m e n t o  d o  J u i z a d o  E s p e c i a l  C í v e l 

439018120138110001/2015, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, 

Turma Recursal Única, Julgado em 13/03/2015, Publicado no DJE 

13/03/2015). Assim, entendo que a parte autora não possui provas 

suficientes da alegação de que o contrato é falso, pois não juntou aos 

autos nenhum documento capaz de comprovar suas alegações. No caso 

dos autos, observa-se que a Reclamada agiu dentro do exercício regular 

de seu direito, cobrando de forma licita o valor discutido nesses autos, 

conforme determina a Lei. Desta forma, não há outro norte a seguir, senão 

o indiscutível dispositivo legal do artigo 14, §3º, II do Código de Defesa do 

Consumidor, bem como a aplicação do artigo 188 do Código Civil vigente. 

Por outro lado, o reclamante não se desincumbiu do seu mister, conforme 

art. 373, I do CPC, qual seja, o de comprovar a indevida cobrança e 

descontos, motivo pelo qual, resta comprovado pelo reclamado que os 

débitos são legítimos e passíveis de cobrança. Feitas colocações do 

conjunto probatório fático, entendo que não há dúvida de que tal situação 

causou desconforto à parte promovente. No entanto esse dissabor não 

pode ser considerado como causador de dano moral indenizável. 

Pensamento contrário certamente provocaria a industrialização do dano 

moral, já que dissabores e/ou aborrecimentos, como os aqui vislumbrados, 

infelizmente, ocorrem diariamente em nosso cotidiano. Portanto, não há 

que se falar em indenização por danos morais, bem como declaração da 

inexistência do débito. Assim, caminho outro não há senão o da 
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improcedência do pedido inicial. III – Dispositivo Por tais considerações, 

considerando o disposto no art. 6.º da Lei n.º 9.099/95, JULGO 

IMPROCEDENTE os pedidos formulados na presente ação, e, em 

consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas e honorários advocatícios, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE os presentes autos, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. Campo 

Verde/MT, 18 de março de 2020. Kelson Giordani Miranda da Silva Juiz 

L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam os 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. DETERMINO ainda, que havendo pagamento voluntário da 

condenação e concordância do Exequente com o valor depositado, 

EXPEÇA-SE alvará para o levantamento, sem necessidade de nova 

determinação judicial. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE. Caso contrário, 

solicitado o cumprimento de sentença, já com o cálculo acompanhando o 

pedido, DETERMINO que haja o impulsionamento pela Secretaria para que o 

Executado seja intimado para o pagamento, no prazo de 15(quinze) dias, 

devendo ainda ser feita a conversão do tipo de ação no sistema. Não 

havendo manifestação das partes em qualquer das hipóteses, 

ARQUIVE-SE. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001303-66.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LEOMIR SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO ROBERTO LOURENÇO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

PROJETO DE SENTENÇA Numero do Processo: 100303-66.2018.811.0051 

Polo Ativo: LEOMIR SANTOS DA SILVA Polo Passivo: MARCIO ROBERTO 

LOURENÇO Vistos e examinados. Dispenso o relatório, como permite o art. 

38 da Lei nº. 9.099/95. Trata-se de reclamação ajuizada neste Juizado 

Especial, sendo que o presente feito tramita desde 03.08.2018. A parte 

Autora mesmo intimada (Id 22396461) para indicar endereço do 

reclamado, permanecendo inerte e nada requerendo até a presente data, 

conforme se extrai da certidão juntada aos autos (id 28329893). É o 

suficiente a relatar. Passo a emitir fundamentada decisão estatal. Assim 

prevê o artigo 485, III do Código de Processo Civil: Art. 485. O Juiz não 

resolverá o mérito quando: [...]III – por não promover os atos e as 

diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 

(trinta) dias; Compulsando detidamente o feito, observo que a parte autora 

devidamente intimada para indicar endereço da parte reclamada, 

permanecendo inerte, conforme se extrai dos autos, o feito encontra-se 

paralisado há mais de 30 dias sem manifestação da parte Autora. Por 

outro lado, verifica-se que o mandado foi entregue a esposa do autor, 

ocasião em que se presume-se que este tenha conhecimento do teor do 

mandado, já que a recebedora reside na mesma residência e endereço 

que o autor. Entendo que, o fato da parte autora se ausentar do seu antigo 

domicílio sem comunicar o juízo ou não indicar nos autos o endereço 

correto onde se encontra atualmente, denota falta de interesse do 

demandante no prosseguimento do feito, não merecendo dilação ou 

qualquer outra condescendência por parte do poder público. Assim, a 

extinção e arquivamento do presente feito é medida que se impõe, ante o 

abandono da causa pela parte Autora. Dispositivo Por tais considerações, 

em razão do abandono da causa pela parte autora que não promoveu o 

prosseguimento da lide, consoante registro nos autos (id 22396461) 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, forte no artigo 

485, inciso III do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários 

ante o permissivo legal (art. 54 e 55 da Lei 9099/95). Transitada esta em 

julgado, arquivem-se os presentes autos, observadas as formalidades 

legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos 

do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 18 de março de 2020. 

K e l s o n  G i o r d a n i  M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001886-17.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA RITA OLIVEIRA ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001886-17.2019.811.0051 Polo Ativo: MARIA RITA OLIVEIRA ANDRADE 

Polo Passivo: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos e examinados. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da 

Lei nº. 9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por MARIA 

RITA OLIVEIRA ANDRADE contra ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A objetivando indenização por danos 

morais. A parte requerida em peça defensiva suscita preliminar de 

ausência de certidão original e incompetência territorial, no mérito, defende 

a regularidade do débito, alega a inexistência de danos morais, pois não 

houve comprovação dos danos tendo em vista ser o autor devedor 

legitimo do débito discutido, contesta a declaração de inexistência do 

débito e inversão do ônus da prova, requerendo a improcedência da ação 

e a condenação ao pedido contraposto e litigância de má-fé. É o suficiente 

a relatar. Passo a emitir fundamentada decisão estatal. I – Preliminar A 

preliminar em face da ausência de certidão original SPC arguida pela Ré se 

confunde com o mérito e com ele será analisada, restando prejudicada a 

preliminar suscitada. Em relação a preliminar de incompetência territorial, 

não há como acolher, tendo em vista que a discussão nestes autos 

trata-se de relação consumerista e por se tratar de parte hipossuficiente, 

a propositura da ação independe do domicilio do Autor, que neste caso é o 

consumidor, motivo pelo qual afasto a preliminar suscitada. Rejeita-se as 

preliminares. II – Do Mérito Findada a instrução, colhido o depoimento da 

parte autora e da parte ré na forma do artigo 385 do Código de Processo 

Civil, ocasião em que se verifica do Termo de Instrução que não foi 

arrolada testemunha pelas partes, vindo-me os autos concluso para 

apreciação do mérito. A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos 

mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa 

e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se da interpretação 

teleológica, enfrentando todos os argumentos deduzidos no processo 

pelas partes na forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo a aplicação da Lei ao caso concreto, fundamentando suas 

decisões na forma do Enunciado 162 do FONAJE, facultando-lhe aplicação 

do artigo 489, § 1º do Código de Processo Civil. O Magistrado ao decidir, 

deve apreciar as provas, subministradas pelo que ordinariamente 

acontece, nos termos do disposto no art. 375, do Novo Código de 

Processo Civil Brasileiro, que remete analogicamente ao antigo art. 335 do 

Código Processual Civil Anterior, em consonância ao precedente 

jurisprudencial, vejamos:. O entendimento jurisprudencial é neste sentido: 

“O Juiz não pode desprezar as regras de experiência comum ao proferir a 

sentença. Vale dizer, o juiz deve valorizar e apreciar as provas dos autos, 

mas ao fazê-lo pode e deve servir-se da sua experiência e do que 

comumente acontece”. (JTA 121/391 – apud, Código de Processo Civil 

Theotônio Negrão, notas ao artigo 335). Em uma ação de cunho 

indenizatório, além da ação ou omissão, há que se apurar se houve ou 

não dolo ou culpa do agente no evento danoso, bem como se houve 

relação de causalidade entre o ato do agente e o prejuízo sofrido pela 

vítima. Concorrendo tais requisitos, surge o dever de indenizar. 
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Prelecionam os artigos 186 e 927 do Código Civil: “Art. 186. Aquele que, 

por ação ou omissão voluntária, negligência ou imperícia, violar direito e 

causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. 

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a 

outrem, fica obrigado a repará-lo.” A respeito da responsabilidade civil o 

Professor SILVIO RODRIGUES nos ensina que os pressupostos dessa 

responsabilidade são: a) ação ou omissão do agente, b) relação de 

causalidade; c) existência do dano e d) dolo ou culpa do agente. (in Direito 

Civil, Ed. Saraiva, v. 1, pág. 30). (destaquei). A Culpa é representação 

abstrata, ideal, subjetiva. É a determinação jurídico-psicológica do agente. 

Psicológica, porque se passa no seu foro íntimo. Jurídica, em virtude de 

ser, muitas vezes, a lei quem estabelece a censurabilidade da 

determinação, mesmo que o agente não esteja pensando sequer em 

causar danos ou prejuízo, como ocorre nas hipóteses típicas de culpa 

stricto sensu. Para que essa responsabilidade emerja, continua o mestre, 

necessário se faz: (...) que haja uma ação ou omissão da parte do agente, 

que a mesma seja causa do prejuízo experimentado pela vítima; que haja 

ocorrido efetivamente um prejuízo; e que o agente tenha agido com dolo ou 

culpa. Inocorrendo um desses pressupostos não aparece, em regra geral, 

o dever de indenizar. (in "Direito Civil", Ed. Saraiva, v. 1, p. 30). No caso 

dos autos, observa-se que ocorreu foi tão somente meros 

aborrecimentos, já que a parte Autora possui não trouxe aos autos provas 

substanciais capazes de comprovar o dano, tais como comprovante de 

pagamento, ou neste caso, um boletim de ocorrência, já que declara em 

sua inicial o desconhecimento do débito. Já a reclamada fundamenta sua 

defesa em relação à inexistência de danos morais em face do exercício 

regular de direito, juntando histórico de contas, bem como ficha cadastral 

em nome da Autora, demonstrando que este consumiu energia de forma 

efetiva, fazendo prova da relação jurídica entre as partes e a origem do 

débito, tendo em vista a “UC cadastrada sob o nº 2038127-3, situada na 

RUA JARDIM IMPERIAL 949 QD 05 LT 06 BAIRRO: RES CUIABA, CAMPO 

VERDE -MT,”, do qual aquele é titular, com debito em aberto no valor de R$ 

467,01. Em audiência de instrução foi proporcionado à parte autora 

esclarecimentos dos fatos, afirmando que “eu morei numa casa por um 

tempo e sai; depois de um tempo que fui para tirar, a divida já estava no 

meu nome; morei no Residencial Cuiabá, aqui em Campo Verde; não sei 

quem é Januário Rodrigues de Oliveira; fui comunicado pelo advogado a 

respeito da audiência de hoje; a unidade consumidora estava em meu 

nome; tenho um débito com a energisa; vi um anuncio de pequenas causa, 

limpar nome, não me falaram que não podia entrar com a ação, confirmo a 

existência do débito;”. Por outro lado, a parte ré em seu depoimento 

pessoal, confirmou o ocorrido e os “não tenho muitas informações a 

respeito;”. Diante da dilação probatória, verifico que a parte autora em seu 

depoimento pessoal, afirmou em audiência que: “a unidade consumidora 

estava em meu nome; tenho um débito com a energisa... confirmo a 

existência do débito;”. No caso dos autos, observa-se que a Reclamada 

agiu dentro do exercício regular de seu direito, cobrando de forma licita o 

valor discutido nesses autos, conforme determina a Lei. Desta forma, não 

há outro norte a seguir, senão o indiscutível dispositivo legal do artigo 14, 

§3º, II do Código de Defesa do Consumidor, bem como a aplicação do 

artigo 188 do Código Civil vigente. Por outro lado, o reclamante não se 

desincumbiu do seu mister, conforme art. 373, I do CPC, qual seja, o de 

comprovar a indevida cobrança e a inscrição de seu nome e CPF junto aos 

órgãos de proteção ao crédito, motivo pelo qual, resta comprovado pelo 

reclamado que os débitos são legítimos e passíveis de cobrança. Feitas 

colocações do conjunto probatório fático, entendo que não há dúvida de 

que tal situação causou desconforto à parte promovente. No entanto esse 

dissabor não pode ser considerado como causador de dano moral 

indenizável. Pensamento contrário certamente provocaria a 

industrialização do dano moral, já que dissabores e/ou aborrecimentos, 

como os aqui vislumbrados, infelizmente, ocorrem diariamente em nosso 

cotidiano. Portanto, não há que se falar em indenização por danos morais, 

bem como declaração da inexistência do débito. III – Pedido Contraposto 

No que tange ao referido pedido, extrai-se dos autos que restou 

comprovado pela Ré à exigibilidade, liquidez e certeza do crédito, motivo 

pelo qual, há de ser deferido o pedido contraposto formulado em sua 

defesa. IV – Litigância de Má-Fé Por fim, a parte reclamada requer a 

condenação do Autor como litigante de má-fé. Entendo que no caso em 

tela a litigância de má-fé não se verifica. Com efeito, o pleito do Autor se 

funda na tese de que foi atingido em sua honra e se constatou que nada 

disto aconteceu ante as provas juntadas aos autos e o direito à 

informação da sociedade, praticado e exercido pela Ré. Porém, o Autor, 

com isto não litigou com má-fé, somente exerceu sua pretensão, 

inexistindo desta forma, indícios de má-fé. Assim, caminho outro não há 

senão o da improcedência do pedido inicial. V – Dispositivo Por tais 

considerações, considerando o disposto no art. 6.º da Lei n.º 9.099/95, 

JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na presente ação, e, em 

consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO, para determinar que a 

reclamante proceda ao pagamento do débito no valor de R$ 467,01 

(quatrocentos e sessenta e sete reais e um centavos); Julgo 

IMPROCEDENTE o pedido de litigância de má-fé, tendo em vista que não 

comprovou dolo da parte autora; Sem custas e honorários advocatícios, a 

teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada esta em julgado, 

ARQUIVEM-SE os presentes autos, observadas as formalidades legais. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 

40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 18 de março de 2020. 

K e l s o n  G i o r d a n i  M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam os 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. DETERMINO ainda, que havendo pagamento voluntário da 

condenação e concordância do Exequente com o valor depositado, 

EXPEÇA-SE alvará para o levantamento, sem necessidade de nova 

determinação judicial. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE. Caso contrário, 

solicitado o cumprimento de sentença, já com o cálculo acompanhando o 

pedido, DETERMINO que haja o impulsionamento pela Secretaria para que o 

Executado seja intimado para o pagamento, no prazo de 15(quinze) dias, 

devendo ainda ser feita a conversão do tipo de ação no sistema. Não 

havendo manifestação das partes em qualquer das hipóteses, 

ARQUIVE-SE. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001196-56.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANTONIA COSTA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT228213-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001196-56.2017.811.0051 Polo Ativo: MARIA ANTONIA COSTA LIMA Polo 

Passivo: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS S.A Vistos em correição. A questão controvertida 

despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir antecipadamente, 

conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Pois bem. 

Verifico da petição juntada aos autos (Id 25298366), que houve 

composição amigável entre as partes, no que tange a obrigação de fazer 

e pecuniária, inclusive com pagamento efetuado (Id 25917848), 

fazendo-se necessário a homologação do acordo e como consequência a 

extinção do feito com resolução do mérito. Assim, considerando que a 

transação é ato bilateral com que as partes definem a solução do conflito 

que os envolve, e que produz efeito imediato entre as mesmas, como o 

caso presente está a revelar, devendo levar em consideração que, em 

caso de descumprimento, poderá a parte que incorreu em prejuízo 

requerer a execução em Juízo de eventuais valores, com a consequente 

aplicação da multa convencionada entre as partes. Diante disso, presente 

os requisitos legais, a Homologação e a Extinção do feito com resolução 

do mérito é medida que se impõe. II - Dispositivo Por tais considerações, 

HOMOLOGO e considerando o disposto no art. 487, III, “b”, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito ante o 

acordo celebrado entre as partes. Sem custas e honorários, consoante 

previsão contida nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada esta em 
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julgado, ARQUIVEM-SE os presentes autos, observadas as formalidades 

legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos 

do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 18 de março de 2020. 

K e l s o n  G i o r d a n i  M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002241-27.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

F F ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAROLINA SOUZA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1002241-27.2019.811.0051 Polo Ativo: F. F ARTIGOS DO VESTUÁRIO 

LTDA - ME Polo Passivo: CAROLINA SOUZA SILVA Vistos e examinados. 

Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Trata-se 

de reclamação ajuizada neste Juizado Especial, sendo que o presente 

feito tramita desde 02.09.2019. A parte Autora foi devidamente intimada (Id 

28726766) para manifestar acerca da diligencia negativa do oficial de 

justiça no prazo de 05 dias, permanecendo inerte e nada requerendo até a 

presente data, conforme se extrai da certidão juntada aos autos (id 

29476902). É o suficiente a relatar. Passo a emitir fundamentada decisão 

estatal. Assim prevê o artigo 485, III do Código de Processo Civil: Art. 485. 

O Juiz não resolverá o mérito quando: [...]III – por não promover os atos e 

as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 

(trinta) dias; Compulsando detidamente o feito, observo que a parte Autora 

foi devidamente intimada para manifestar acerca da diligencia negativa do 

oficial de justiça no prazo de 05 dias, conforme se extrai dos autos, o feito 

encontra-se paralisado há mais de 30 dias sem manifestação da parte 

Autora. Assim, a extinção e arquivamento do presente feito é medida que 

se impõe, ante o abandono da causa pela parte Autora. Dispositivo Por 

tais considerações, em razão do abandono da causa pela parte autora 

que não promoveu o prosseguimento da lide, consoante registro nos autos 

(id 29476902) JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, 

forte no artigo 485, inciso III do Novo Código de Processo Civil. Sem custas 

e honorários ante o permissivo legal (art. 54 e 55 da Lei 9099/95). 

Transitada esta em julgado, arquivem-se os presentes autos, observadas 

as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. 

Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de 

sentença para fins de homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 

19 de março de 2020. Kelson Giordani Miranda da Silva Juiz Leigo 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002471-69.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

F F ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX ROZENDO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1002471-69.2019.811.0051 Polo Ativo: F. F ARTIGOS DO VESTUÁRIO 

LTDA - ME Polo Passivo: ALEX ROZENDO DA SILVA Vistos e examinados. 

Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Trata-se 

de reclamação ajuizada neste Juizado Especial, sendo que o presente 

feito tramita desde 23.09.2019. A parte Autora foi devidamente intimada (Id 

25578618) para manifestar acerca da diligencia negativa do oficial de 

justiça no prazo de 05 dias, permanecendo inerte e nada requerendo até a 

presente data, conforme se extrai da certidão juntada aos autos (id 

29484761). É o suficiente a relatar. Passo a emitir fundamentada decisão 

estatal. Assim prevê o artigo 485, III do Código de Processo Civil: Art. 485. 

O Juiz não resolverá o mérito quando: [...]III – por não promover os atos e 

as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 

(trinta) dias; Compulsando detidamente o feito, observo que a parte Autora 

foi devidamente intimada para manifestar acerca da diligencia negativa do 

oficial de justiça no prazo de 05 dias, conforme se extrai dos autos, o feito 

encontra-se paralisado há mais de 30 dias sem manifestação da parte 

Autora. Assim, a extinção e arquivamento do presente feito é medida que 

se impõe, ante o abandono da causa pela parte Autora. Dispositivo Por 

tais considerações, em razão do abandono da causa pela parte autora 

que não promoveu o prosseguimento da lide, consoante registro nos autos 

(id 29484761) JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, 

forte no artigo 485, inciso III do Novo Código de Processo Civil. Sem custas 

e honorários ante o permissivo legal (art. 54 e 55 da Lei 9099/95). 

Transitada esta em julgado, arquivem-se os presentes autos, observadas 

as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. 

Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de 

sentença para fins de homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 

19 de março de 2020. Kelson Giordani Miranda da Silva Juiz Leigo 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003201-80.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRA LOPES MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1003201-80.2019.811.0051 Polo Ativo: ALEXSANDRA LOPES MENDES 

Polo Passivo: TELEFONICA BRASIL S.A Vistos e examinados. A questão 

controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir 

antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por ALEXASANRA 

LOPES MENDES contra TELEFONICA BRASIL S.A objetivando recebimento 

de valores. A parte Autora foi devidamente intimada para emendar a inicial 

nos termos do artigo 319 NCPC (Id 26363338), porém, deixou transcorrer o 

prazo, permanecendo inerte e nada se manifestou até a presente data, 

conforme se extrai da certidão juntada aos autos (Id 29659762). É o 

suficiente a relatar. Passo a emitir fundamentada decisão estatal. I – Da 

Inépcia da Inicial Assim prevê o artigo 485, IV do Código de Processo Civil: 

Art. 485. O Juiz não resolverá o mérito quando: [...]IV – verificar a 

ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e 

regular do processo; Compulsando detidamente o feito, observo que a 

parte autora não cumpriu a intimação judicial constante dos autos (Id 

26363338), permanecendo inerte, não promovendo os atos necessários 

ao prosseguimento do feito, consoante se verifica em registro nos autos 

(id 29659762). Assim, a extinção e arquivamento do presente feito é 

medida que se impõe, em face da inépcia da inicial. II – Dispositivo Por tais 

considerações, considerando o disposto no art. 6.º da Lei n.º 9.099/95, 

RECONHEÇO a inépcia da inicial e como consequência JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, 
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inciso IV do Novo Código de Processo Civil. Transitada esta em julgado, 

ARQUIVEM-SE os presentes autos, observadas as formalidades legais. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 

40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 19 de março de 2020. 

K e l s o n  G i o r d a n i  M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003161-98.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

WELDES ANTONIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS - CEAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1003161-98.2019.811.0051 Polo Ativo: WELDES ANTONIO DOS SANTOS 

Polo Passivo: COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS - CEAL Vistos e 

examinados. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por REGIS WELDES 

ANTONIO DOS SANTOS contra COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS - 

CEAL objetivando recebimento de valores. Extrai-se do termo de 

conciliação (Id 26103763) que a parte Autora devidamente intimada (id 

30082517) conforme consta aos autos, não compareceu em audiência, 

bem como não apresentou justificativa em face de sua ausência e ante o 

lapso temporal sem manifestação nos autos da parte interessada, é de 

impor a extinção do feito, conforme autoriza o artigo 51, I da Lei 9.099/95 e 

como consequência a condenação às custas, conforme determina o 

Enunciado 28 do FONAJE, vejamos: Enunciado 28 – Havendo extinção do 

processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária 

a condenação em custas. No mesmo, sentido tem se posicionado a Turma 

Recursal do Estado de Mato Grosso, vejamos: ESTADO DE MATO 

GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 1ª Turma Recursal 

Temporária Recurso Inominado nº 0069103-89.2015.811.0001 Origem: 

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT Recorrente: Josiane Queli 

Oliveira Pires Recorrida: Negresco S.A. - Crédito Financiamento e 

Investimento. EMENTA RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DA PARTE 

REQUERENTE NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO COM FULCRO NO ARTIGO 51, I DA LEI Nº 9.099/95. 

CONDENAÇÃO EM CUSTAS. ENUNCIADO 28 DO FONAJE. RECURSO NÃO 

PROVIDO. Não comparecendo a parte requerente a qualquer das 

audiências do processo, ele deverá ser extinto, conforme regra do artigo 

51, I da Lei nº 9.099/95. “Havendo extinção do processo com base no 

inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em 

custas.” (Enunciado 28 do FONAJE). Sentença mantida. VOTO 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. Egrégia 

Turma: A douta magistrada que prolatou a sentença analisou com 

percuciência as alegações das partes e as provas dos autos, aplicando 

com justeza o direito. Assim, a sentença deve ser mantida. Transcrevo 

excertos da respeitável sentença: “(...) A parte promovente, embora 

devidamente intimada para a audiência de conciliação, deixou de 

comparecer e não apresentou qualquer justificativa. No Juizado Especial a 

presença das partes nas audiências é obrigatória e, nesse sentido, dispõe 

o Enunciado nº 20 do FONAJE ? Fórum Nacional dos Juizados Especiais: ?

O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto.? Em caso de ausência da 

parte promovente, em qualquer das audiências, o artigo 51, I, da Lei nº 

9.099/95 prevê a extinção do processo: ?Art. 51. Extingue-se o processo, 

além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer 

a qualquer das audiências do processo?. JULGO EXTINTO o presente 

feito, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95 e, em 

consequência, condeno a parte promovente ao pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado nº 28, do 

FONAJE. (...)” Acrescento, ainda, que o fato da parte recorrente se 

declarar pobre na forma da lei não tem o condão de afastar a condenação 

ao pagamento das custas processuais. Não tendo ela comparecido à 

sessão de conciliação sem apresentar justificativa prévia para sua 

ausência, imperiosa a extinção do processo com fundamento no artigo 51, 

I da Lei nº 9.099/95, com a condenação da parte ao pagamento das 

custas processuais, conforme Enunciado 28 do Fórum Nacional de 

Juizados Especiais. Pelo exposto, nego provimento ao recurso. Condeno a 

parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 

10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a 

exigibilidade enquanto perdurar a impossibilidade de custeio das despesas 

do processo, tendo como limite temporal a ocorrência da prescrição. É 

como voto. NELSON DORIGATTI Juiz de Direito/Relator. (Procedimento do 

Juizado Especial Cível 691038920158110001/2016, Turma Recursal Única, 

Julgado em 19/10/2016, Publicado no DJE 19/10/2016). Assim, outro 

caminho não há, senão a extinção do feito sem resolução do mérito em 

face da ausência injustificada da parte Autora. I - Dispositivo Diante do 

desinteresse demonstrado pela parte Autora, que, embora devidamente 

intimada (Id 30082517), não compareceu à audiência de conciliação (Id 

26103763), com fundamento no art. 485, inciso III do CPC c/c o art. 51, 

inciso I, da Lei 9.099/95 e Enunciado 28 do FONAJE, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução do mérito. CONDENO a parte Autora ao 

pagamento de custas processuais que fixo no valor de R$ 376,85 e taxa 

no valor de R$ 128,27, a teor do Enunciado 28 do FONAJE; Transitada 

esta em julgado, arquivem-se os presentes autos, observadas as 

formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, 

nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença 

para fins de homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 19 de 

março de 2020. Kelson Giordani Miranda da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. 

ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam os seus jurídicos 

e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz Leigo. Às 

providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo 

Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000199-68.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO AUGUSTO FERREIRA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABILIO CUSTODIO DE MELO OAB - MT5945-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000199-68.2020.811.0051 Polo Ativo: PAULO AUGUSTO FERREIRA 

JUNIOR Polo Passivo: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Vistos e examinados. 

A questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a 

decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por PAULO 

AUGUSTO FERREIRA JUNIOR contra CAIXA ECONOMICA FEDERAL 

objetivando indenização. Conforme consta no registro lançado aos autos 

(Id 30249724) a reclamada não pode figurar no polo passivo da demanda, 

conforme previsão legal nos termos do artigo 8º da Lei 9.099/95. É o 

suficiente a relatar. Passo a emitir fundamentada decisão estatal. I – 

Incompetência Absoluta Inicialmente, destaco que após compulsar os 

autos e os documentos juntados, este Juízo verifica a existência de 

matéria de ordem pública que é anterior e necessita ser declarada, 

inclusive de ofício, por se tratar de questão ligada à competência de 

natureza absoluta. Assim, o reconhecimento da incompetência deste Juízo 

para julgar a presente lide, encontra-se prevista no artigo 8º da Lei 

9.099/95: Dispõe o artigo 8º da Lei nº 9.099/95: Artigo 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. Desta forma, não se pode, no presente 

caso, pretender a continuidade da presente ação, uma vez que trata-se 

exclusivamente de incompetência absoluta, podendo ser arguida em 

qualquer fase do processo. No mesmo sentido, tem se posicionado a 

Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, vejamos: ESTADO DE MATO 
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GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADOS ESPECIAIS TURMA RECUSRAL 

ÚNICA Turma Recursal Única Recurso nº 0043274-77.2013.811.0001 

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT Recorrente: Lotufo Engenharia 

e Construções Ltda. Recorrido: Bruno Henrique Drumond Ananias 

EMENTA DEMORA EXCESSIVA NA ENTREGA DO IMÓVEL PELA 

CONSTRUTORA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. 

RECONHECIMENTO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL COMO 

LITISONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO. PROCESSO EXTINTO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Faz-se 

necessário declarar a incompetência absoluta dos Juizados Especiais, 

quando reconhecido que empresa pública federal é litisconsorte passiva 

necessária, conforme disposto no artigo 8º da Lei nº 9.099/95. 

RELATÓRIO Lotufo Engenharia e Construções Ltda. interpôs recurso 

inominado visando a reforma da sentença que julgou parcialmente 

procedente o pedido da ação de reparação por danos morais e materiais, 

formulada por Bruno Henrique Drumond Ananias. Alega o requerente que 

assinou contrato de compra e venda de um imóvel, em 08.07.2011, com o 

nome de Residencial Santa Terezinha Distrito do Coxipó, a ser financiado 

junto a Caixa Econômica Federal. Aduz que o imóvel deveria ter sido 

entregue em 08.10.2012, conforme contrato inicial. A requerida em sua 

defesa aduz que a prorrogação no prazo da entrega do imóvel são fatos 

totalmente alheios a sua vontade, sendo casos fortuitos provocados única 

e exclusivamente por terceiros. A sentença julgou parcialmente 

procedente o pedido pleiteado na inicial, condenando a requerida ao 

pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por 

danos morais e R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais) a título de indenização 

por danos materiais. Nas razões do recurso, a recorrente argui r 

preliminar de incompetência do juízo ante a necessidade de litisconsórcio 

necessário da Caixa Econômica Federal por ter reprogramado a obra, 

prorrogando-se assim para 19.03.2013. A recorrida apresentou 

contrarrazões ao recurso, pugnando pela manutenção da sentença. É o 

sintético relatório. VOTO Egrégia Turma: Após exame do processo, 

entendo que há litisconsórcio passivo necessário entre a recorrente e a 

Caixa Econômica Federal, uma vez que, o conjunto probatório formado nos 

autos demonstra que o atraso na entrega do imóvel comercializado com a 

parte recorrente teve o beneplácito do Agente Financeiro. É que, segundo 

apurado ao longo da instrução processual, a Caixa Econômica Federal, no 

caso aqui registrado, não se limitou a atuar como agente financiador da 

construção, mas sim, detinha ativa participação na execução do projeto 

imobiliário, com a incumbência de fiscalizar o cronograma de execução da 

obra e avaliar acerca da possibilidade de prorrogação do prazo de sua 

conclusão, fator contratual este que levou à parte recorrente a demorar 

na entrega do imóvel negociado com a parte recorrida. Por isso, entendo 

que a figura processual do litisconsórcio passivo necessário está 

evidenciada, ante o disposto no art. 47 do Código de Processo Civil, assim 

escrito: Art. 47. Há litisconsórcio necessário, quando, por disposição de lei 

ou pela natureza da relação jurídica, o juiz tiver de decidir a lide de modo 

uniforme para todas as partes; caso em que a eficácia da sentença 

dependerá da citação de todos os litisconsortes no processo. Em 

consequência, e considerando que a Caixa Econômica Federal tem foro na 

Justiça Federal, impõe-se reconhecer a incompetência jurisdicional do 

Juizado Especial Estadual para o processamento desta ação, impondo-se 

a sua extinção, sem resolução do seu mérito, nos termos do que dispõe o 

inc. IV do art. 51 da lei n.º 9.099/95. Existe precedente da necessidade da 

intervenção da CEF, senão vejamos: CIVIL E ADMINISTRATIVO. 

CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA EM 

CONSTRUÇÃO. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO ESTABELECIDO PARA 

ENTREGA DO BEM. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL DA 

CONSTRUTORA E DA CEF. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. POSSIBILIDADE. 

DEVOLUÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS PELA CONSTRUTORA. 

DIRETAMENTE AOS MUTUÁRIOS OS VALORES PAGOS COM RECURSOS 

PRÓPRIOS. DEVOLUÇÃO DO RESTANTE À CEF. OBRIGAÇÃO DA CEF DE 

RECOMPOR A CONTA FUNDIÁRIA DO AUTOR. DEVOLUÇÃO DOS 

VALORES PAGOS A TÍTULO DE PRESTAÇÕES DO MÚTUO. DANOS 

MORAIS DEVIDOS. QUANTUM MANTIDO. 1 - Ação proposta para obter a 

resolução do contrato de compra e venda e mútuo de unidade em 

construção por descumprimento do prazo previsto para a entrega do bem, 

em mais de 18 meses, com pedido de devolução dos valores pagos e 

indenização por danos morais. A sentença declarou o contrato resolvido e 

condenou a construtora a devolver aos Autores os valores pagos com 

recursos próprios, além de condenar a CEF a recompor a conta fundiária 

do Autor e a devolver aos Autores os valores pagos a título de 

prestações do mútuo. Condenou as Rés a indenizarem os Autores por 

danos morais no valor de R$10.000,00 pro rata. 2 - Descabe a 

argumentação da CEF quanto à sua ilegitimidade passiva para a demanda. 

Tratando-se de resolução de contrato de compra e venda e mútuo, ainda 

que a CEF não tenha dado causa ao inadimplemento, justifica-se a sua 

presença no polo passivo da demanda, ante as providências que terá que 

tomar para resolver o contrato e recompor a conta fundiária do Autor, sua 

obrigação exclusiva. Evidente a natureza mista do contrato, de forma a 

impossibilitar a resolução da compra e venda/construção, sem a resolução 

do mútuo. 3 - A promessa de compra e venda previu o término das obras 

em 31/03/2009, com possibilidade de extensão do prazo por mais 180 dias 

(cláusula nona - fl. 46). O contrato de mútuo, posteriormente assinado (fls. 

72/88), estabeleceu o prazo de 12 meses (cláusula B. 4 - fls. 73) para a 

conclusão das obras. O contrato foi assinado em 21/07/2008 e o imóvel 

somente foi entregue em 29/12/2010, um ano e cinco meses após a data 

prevista. A construtora Ré não nega o atraso, limitando-se a alegar 

dificuldade de mão de obra para cumprir o cronograma. Por certo, a 

extrapolação acentuada do prazo de conclusão das obras enseja a 

rescisão do contrato de compra e venda e a devolução dos valores 

pagos, na forma como estabelece o art. 475 do Código Civil. 4 - Por força 

de previsão contratual expressa (cláusula terceira - fl. 78), há 

solidariedade entre a CEF e a construtora, no que tange ao 

descumprimento do prazo de entrega do imóvel. A Construtora responde 

pelo descumprimento do prazo previsto no contrato para a entrega do 

bem; a CEF responde por sua omissão no acompanhamento das planilhas 

de medição do andamento da obra e correspondente liberação de 

recursos à Construtora. 5 - A CEF não trouxe qualquer elemento capaz de 

afastar a sua responsabilidade, limitando-se a defender que a obrigação 

de acompanhamento ocorre tão somente para a sua própria proteção, e 

não do mutuário. Evidente que a obrigação prevista para a proteção da 

própria CEF traz, por via indireta, proteção ao mutuário, parte mais fraca 

da relação em exame. O descumprimento da obrigação de fiscalizar, além 

de caracterizar atitude temerária da empresa pública na administração dos 

recursos emprestados, implica afastar a expectativa legítima do mutuário 

quanto à correta evolução do empreendimento. 6 - É nítido o 

descumprimento contratual das Rés: a Construtora, diretamente 

responsável pelo descumprimento do prazo de entrega previsto no 

contrato; a CEF, por sua omissão no cumprimento de obrigação de 

fiscalizar o andamento das obras, obstando a liberação de recursos. 

Correta, portanto, a sentença ao decretar a resolução do contrato de 

compra e venda e dos pactos conexos. Equivocou-se, no entanto, com 

relação à devolução dos valores. 7 - Se o contrato de compra e venda se 

encerrou, deve a vendedora (Construtora Tenda S/A) devolver todo e 

qualquer valor recebido como pagamento do imóvel, sob pena de 

enriquecimento sem causa. Em consequência, resolve-se também o 

mútuo, de forma que todos os valores pagos à CEF a esse título devem 

ser devolvidos. Parte desses valores será reembolsada diretamente aos 

Autores, parte à CEF, que se obrigará a recompor a conta vinculada do 

FGTS e providenciar a resolução do mútuo. 8 - Deverá a Ré, Construtora 

Tenda S/A, reembolsar diretamente aos Autores o valor de R$2.800,00 

recebidos a título de recursos próprios e à CEF, o valor de R$ 9.417,99, 

oriundo do FGTS do primeiro Autor, bem como o valor do mútuo, de 

R$51.884,26, integralmente recebido com o término da construção. Tais 

valores deverão ser acrescidos de correção monetária, desde a data de 

cada pagamento, conforme a Tabela de Precatórios da Justiça Federal e 

sujeitos a juros de mora de 1% ao mês, contados da citação, à exceção 

do valor de R$9.417,99, que deve ser recomposto com os juros e 

correção próprios daquela aplicação, desde o momento em que foi sacado 

o valor. 9 - A CEF deve recompor a conta fundiária do primeiro Autor com 

o valor recebido da Construtora/Vendedora a esse título, retornando-a ao 

status quo ante, bem como deve devolver diretamente aos Autores as 

parcelas do mútuo que efetivamente pagaram, acrescidas de correção 

monetária, desde a data de cada pagamento, conforme a Tabela de 

Precatórios da Justiça Federal e sujeitos a juros de mora de 1% ao mês, 

contados da citação, já que reembolsada da integralidade do valor 

emprestado pela Construtora. 10 - O inadimplemento contratual narrado, 

além de ensejar a resolução do contrato com a devolução de todos os 

valores envolvidos, teve significativa influência na esfera imaterial dos 

mutuários, causando intranquilidade e desasossego que extrapolaram o 

mero aborrecimento, dando ensejo à obrigação de indenizar por danos 

morais, presumíveis e inegáveis. 11 - O valor da reparação deve ser 

suficiente para inibir a repetição do ato lesivo pelo ofensor e deve ser 
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fixado em termos razoáveis, de forma a evitar que se constitua em 

enriquecimento sem causa. No caso, o valor de R$10.000,00 pro rata 

fixado pela sentença atende aos princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade, não merecendo qualquer reparo. Precedentes: AC 

00074587220064036100, DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO 

CEDENHO, TRF3 - QUINTA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:30/08/2013; 

AC 200835000263077, JUIZ FEDERAL RODRIGO NAVARRO DE OLIVEIRA 

(CONV.), TRF1 - SEXTA TURMA, e-DJF1 DATA:09/10/2012. 12 - Recurso 

adesivo desprovido. Apelação da CEF parcialmente provida. Sentença 

parcialmente reformada. (TRF-2 - AC: 201151180007691 , Relator: 

Desembargador Federal MARCUS ABRAHAM, Data de Julgamento: 

05/08/2014, QUINTA TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: 

20/08/2014) Anoto ainda, que a incompetência absoluta, como matéria de 

ordem pública que é, pode ser reconhecida em qualquer tempo ou grau de 

jurisdição, nos moldes do artigo 113 do Código de Processo Civil. Posto 

isto, DOU PROVIMENTO ao recurso e reconheço a preliminar suscitada 

para reformar a sentença e JULGAR EXTINTO o processo, SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO em razão da incompetência absoluta dos 

Juizados Especiais para conhecer e julgar os pedidos formulados nos 

autos, nos moldes do artigo 51, inciso IV, da Lei nº. 9.099/1995. Sem 

custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do 

julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 

9.099/95. É como voto. NELSON DORIGATTI Juiz de Direito/Relator. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 432747720138110001/2015, , 

Turma Recursal Única, Julgado em 03/07/2015, Publicado no DJE 

03/07/2015). Deste modo, resta claro a incompetência absoluta dos 

Juizados Especiais para julgar a presente lide. Assim, forçoso o 

reconhecimento da incompetência deste juízo. Registra-se, finalmente, que 

a incompetência em questão é absoluta podendo ser declarada ex officio 

pelo julgador (art. 64, § 1º do CPC). II - Dispositivo Por tais considerações, 

RECONHEÇO E DECLARO A INCOMPETÊNCIA deste Juizado para o 

processo e julgamento da presente ação e, com fundamento no art. 51, 

inciso IV, da Lei 9.099/95 e art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Sem custas 

e honorários (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Transitada esta em julgado, 

arquivem-se os presentes autos, observadas as formalidades legais. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 

40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 19 de março de 2020. 

K e l s o n  G i o r d a n i  M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000074-03.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS JOSE DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO JOSE DIAS JUNIOR OAB - SP258049 (ADVOGADO(A))

RAFAELA BARBOSA LIMA DE OLIVEIRA OAB - SP369569 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REU)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000074-03.2020.811.0051 Polo Ativo: VINICIUS JOSE DE SOUZA Polo 

Passivo: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTE S.A Vistos em correição. A 

questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a 

decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Verifico da petição juntada aos autos (Id 30261363), 

que houve composição amigável entre as partes, no que tange a 

obrigação de fazer e pecuniária, fazendo-se necessário a homologação 

do acordo e como consequência a extinção do feito com resolução do 

mérito. Assim, considerando que a transação é ato bilateral com que as 

partes definem a solução do conflito que os envolve, e que produz efeito 

imediato entre as mesmas, como o caso presente está a revelar, devendo 

levar em consideração que, em caso de descumprimento, poderá a parte 

que incorreu em prejuízo requerer a execução em Juízo de eventuais 

valores, com a consequente aplicação da multa convencionada entre as 

partes. Diante disso, presente os requisitos legais, a Homologação e a 

Extinção do feito com resolução do mérito é medida que se impõe. II - 

Dispositivo Por tais considerações, HOMOLOGO e considerando o 

disposto no art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO 

O FEITO, com resolução do mérito ante o acordo celebrado entre as 

partes. Sem custas e honorários, consoante previsão contida nos artigos 

54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE os 

presentes autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 

9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. Campo Verde/MT, 20 de março de 2020. Kelson Giordani 

M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000308-82.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CAMPO VERDE LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO DURANTI OAB - MT0019533A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAFAREL CRISTOFER COELHO DE SOUZA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000308-82.2020.811.0051 Polo Ativo: DEPOSITO DE MATERIAIS DE 

CONSTRUÇÃO CAMPO VERDE LTDA - EPP Polo Passivo: TAFAREL 

CRISTOFER COELHO DE SOUZA Vistos e examinados. A questão 

controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir 

antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Cuida-se de ação de reclamação ajuizada por DEPOSITO DE 

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CAMPO VERDE LTDA - EPP em face de 

TAFAREL CRISTOFER COELHO DE SOUZA objetivando recebimento de 

valores. Extrai-se dos autos por meio da petição anexa aos autos (Id 

30406528) que a parte autora não possui interesse no prosseguimento da 

ação, requerendo a extinção do feito. Assim, conforme requerido pela 

parte autora, tem-se que a extinção do feito é medida que se impõe. 

Dispositivo Em atenção ao pedido de desistência da parte Autora (id 

30406528) e com fundamento no art. 485, inciso VIII do Novo Código de 

Processo Civil c/c o art. 51, §1º da Lei 9.099/95, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO sem resolução do mérito. Sem custas e honorários ante o 

permissivo legal (art. 54 e 55 da Lei 9099/95). Transitada esta em julgado, 

arquivem-se os presentes autos, observadas as formalidades legais. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 

40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 20 de março de 2020. 

K e l s o n  G i o r d a n i  M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000402-30.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CAMPO VERDE LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ALBERTO DURANTI OAB - MT0019533A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATIELE CAMILLO HERMINIO LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000402-30.2020.811.0051 Polo Ativo: DEPOSITO DE MATERIAIS DE 

CONSTRUÇÃO CAMPO VERDE LTDA - EPP Polo Passivo: RENATIELLE 

CAMILLO HERMINIO LIMA Vistos e examinados. A questão controvertida 

despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir antecipadamente, 

conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Cuida-se 

de ação de reclamação ajuizada por DEPOSITO DE MATERIAIS DE 

CONSTRUÇÃO CAMPO VERDE LTDA - EPP em face de RENATIELLE 

CAMILLO HERMINIO LIMA objetivando recebimento de valores. Extrai-se 

dos autos por meio da petição anexa aos autos (Id 30507241) que a parte 

autora não possui interesse no prosseguimento da ação, requerendo a 

extinção do feito. Assim, conforme requerido pela parte autora, tem-se 

que a extinção do feito é medida que se impõe. Dispositivo Em atenção ao 

pedido de desistência da parte Autora (id 30507241) e com fundamento no 

art. 485, inciso VIII do Novo Código de Processo Civil c/c o art. 51, §1º da 

Lei 9.099/95, JULGO EXTINTO O PROCESSO sem resolução do mérito. 

Sem custas e honorários ante o permissivo legal (art. 54 e 55 da Lei 

9099/95). Transitada esta em julgado, arquivem-se os presentes autos, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. Campo 

Verde/MT, 20 de março de 2020. Kelson Giordani Miranda da Silva Juiz 

L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003412-19.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON FERREIRA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1003412-19.2019.811.0051 Polo Ativo: ADILSON FERREIRA DA COSTA 

Polo Passivo: BANCO BRADESCO S.A Vistos e examinados. A questão 

controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir 

antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por ADILSON 

FERREIRA DA COSTA contra BANCO BRADESCO S.A objetivando 

indenização por danos morais em face de inscrição indevida de seu nome 

e CPF junto ao cadastro de inadimplentes. A parte requerida em peça 

defensiva suscita preliminar de inépcia da inicial, no mérito, alega exercício 

regular de direito em face da regularidade na contratação, juntando 

faturas, afirma serem inexistente os danos morais, entende pelo 

descabimento da inversão do ônus da prova, requerendo ainda a 

improcedência da ação. É o suficiente a relatar. Passo a emitir 

fundamentada decisão estatal. I – Preliminar A preliminar de inépcia da 

inicial, arguida pela ré se confunde com o mérito e com ele será analisada, 

motivo pelo qual, rejeito a preliminar. Rejeita-se a preliminar. II – Do Mérito 

Verifica-se dos autos que a parte reclamante se insurge de débito inscrito 

no SPC, alegando que é inexistente, posto que referido débito é indevido, 

pois jamais manteve relação jurídica com a Ré, ocasião em que esta de 

forma indevida inseriu seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, 

juntando certidão SPC como meio de prova da negativação indevida. A 

reclamada alega que não praticou nenhum ato ilícito e que o débito 

discutido neste processo é exigível, tendo em vista a regularidade na 

contratação, afirmando serem inexistentes os danos morais, pois agiu 

dentro de seu exercício regular de direito. Entendendo pelo descabimento 

da inversão do ônus da prova. Apesar de sedutores os argumentos da 

reclamada, este não trouxe aos autos nenhuma prova da legalidade do 

débito ou que este era realmente era devido ao tempo de sua negativação 

junto aos órgãos de proteção ao credito, posto que não juntou nenhum 

documento capaz de comprovar a sua exigibilidade, que corroborasse 

com suas alegações. A reclamada se limitou a sua defesa somente em 

afirmar que o débito é exigível não juntando nenhum documento capaz de 

comprovar suas assertivas, posto que juntou somente documentos 

representativos, sendo tais documentos desacompanhado de contrato 

assinado não pode ser admitido como prova da existência de débito ou da 

relação jurídica entre os litigantes, restando comprovado sua conduta 

ilícita. O ônus de provar acerca da existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor é da parte ré, consoante art. 

373, II, do Novo Código de Processo Civil. Porém, entendo que em virtude 

da inversão do ônus da prova em favor da parte hipossuficiente no 

processo, ou seja, o consumidor, a parte Ré não conseguiu provar fato 

extintivo ou modificativo do direito da Autora. Em que pese às alegações 

da reclamada e em virtude da inversão do ônus da prova, esta não se 

desincumbiu de seu ônus, ou seja, o de comprovar a legalidade do débito. 

Portanto, a declaração da inexistência do débito discutido nestes autos, é 

medida que se impõe. III – Do dano Moral A possibilidade de indenização 

dos danos morais é questão que hodiernamente não mais se discute, 

havendo a Carta Republicana de 1988 pacificado a temática ao prever, 

expressamente, a indenizabilidade no seu art. 5º, incisos V e X, embora 

jamais tivesse o Código Civil de 1916 restringido tal pretensão. No caso, 

por ser a relação jurídica mantida entre as partes de natureza 

consumerista, a responsabilidade civil na hipótese em julgamento é 

objetiva, uma vez que as atividades comerciais e bancárias estão 

incluídas no conceito de serviço, prescindindo, portanto, da comprovação 

da culpa (CDC, art. 3º, § 2º c.c. art. 14). Assim, para que surja o dever de 

indenizar na responsabilidade civil objetiva, mister se faz a presença 

cumulativa de apenas e tão-somente três elementos, quais sejam: a) a 

conduta ilícita representada pela ação ou omissão voluntária do agente; b) 

o nexo de causalidade; c) a ocorrência do dano. In casu, tenho que restou 

caracterizado dano moral, pois a reclamada, de forma indevida em virtude 

da ausência de relação jurídica, efetuou cobranças, inseriu o nome e CPF 

da parte reclamante nos órgãos de Proteção ao Crédito SPC/SERASA, 

causando-lhes prejuízos. Isso porque, necessitava de seu nome e CPF 

para concluir transação comercial, o que lhe poderia ter sido negado em 

virtude de possuir restrição em seu cadastro junto a Reclamada. Neste 

sentido: RECURSO INOMINADO - TELEFONIA - OBRIGAÇÃO 

QUESTIONADA PELA CONSUMIDORA - AUSÊNCIA DE PROVA DA 

EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES - NOME DA 

CONSUMIDORA INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO - 

INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE - RECURSO IMPROVIDO. 1. O artigo 14 do Código 

de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a 

responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em 

decorrência de falha na prestação do serviço. 2. Se a consumidora nega 

a existência de relação jurídica entre as partes e consequentemente a 

responsabilidade pela obrigação que ocasionou a negativação do seu 

nome, nos termos do art. 333, II do Código de Processo Civil cabe a 

concessionária de telefonia o ônus quanto a existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor, devendo ser observado que 

cópias de telas de computador não se prestam para esse fim. 3. 

Configura-se falha na prestação do serviço e dá ensejo a indenização por 

dano moral, na modalidade "in re ipsa", a inclusão do nome do consumidor 

nos órgãos proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida. 4. A 

sentença que declarou inexistente a divida objeta da presente demanda no 

valor de R$ 167,17, bem como tornou definitiva a liminar concedida e ainda 

condenou a Recorrente pagar o valor de R$ 6.780,00, a titulo de 

indenização por dano moral, não merece reparos e deve se mantida por 

seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, 

nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 5. Recurso improvido. A 

Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 

15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. (RI 240/2014, DRA. 
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LUCIA PERUFFO, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 11/03/2014, 

Publicado no DJE 28/03/2014). Reconhecida a existência do dano moral, 

passo a quantificá-lo. Sabe-se que o dano moral apresenta grande 

dificuldade de mensura, principalmente por referir-se a um aspecto interno 

da pessoa humana e de natureza inteiramente subjetiva. Apesar de o 

Reclamante ter trazido algumas das diretrizes pelas quais comumente se 

fixa a respectiva indenização, devo aqui esclarecer que não entendo ter o 

dano moral qualquer natureza sancionatória. Ora, trata-se a presente de 

matéria eminentemente civil, sendo certo que as penalizações de uma 

determinada conduta devem ser fixadas pelo diploma penal. Não é por 

outro motivo que essas mesmas lesões já encontram previsão no Código 

Penal e, portanto, só ali devem ser buscadas quaisquer sanções 

punitivas. O dano moral, por consequência, deve ser indenizado 

levando-se em conta única e exclusivamente a gravidade da lesão, 

tomando-se por parâmetro, é verdade, além das várias decisões judiciais, 

que em muitos casos auxiliam a escalonar a indenização conforme a 

causa motivadora, as máximas da experiência que presumiram a própria 

existência da perturbação emocional. Esse, aliás, o entendimento do 

Egrégio Tribunal do Rio Grande do Norte: “Anote-se que, a indenização por 

dano moral é um conceito que envolve o princípio da equivalência e da 

razoabilidade, para a qual as leis, em geral, não costumam estabelecer os 

critérios ou mecanismos na fixação do valor, deixando ao prudente arbítrio 

do juiz a decisão, em cada caso.” (Apelação Cível 2003000578-7 

NATAL/RN). E também o posicionamento do TJ/SC: “O dano moral será 

arbitrado pelo juiz da causa, que ponderará a gravidade da lesão e a 

situação financeira das partes a fim de fixar quantum suficiente para 

amenizar a dor experimentada pela vítima.” (Apelação Cível 01.021270-6 

VIDEIRA/SC). No mesmo sentido, o novo diploma civil: “Art. 944. A 

indenização mede-se pela extensão do dano.” Tendo isso em vista, fixo 

em R$ 3.000,00 (três mil reais) o valor necessário à justa reparação do 

dano moral. Assim, caminho outro não há senão o da procedência do 

pedido inicial. Assim, caminho outro não há senão o da procedência do 

pedido inicial. IV – Dispositivo Por tais considerações, com fundamento no 

artigo 6º. da Lei 9.099/95 c/c artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, JULGO A RECLAMAÇÃO PROCEDENTE e: 1- Condeno a reclamada 

ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por 

danos morais; 2- Determino que os valores da condenação sejam 

corrigidos monetariamente pelo índice INPC, desde a condenação (Súmula 

362/STJ), mais juros moratórios que fixo em 1% ao mês, devidos desde o 

evento danoso (Súmula 54/STJ); 3- Declaro inexistente o débito discutido 

nestes autos, inseridos no SPC e SERASA; 4- Determino que a reclamada, 

retire a inscrição do nome da reclamante no prazo de 05 dias de seus 

cadastros de inadimplentes e a baixa do protesto junto ao Cartório, em 

relação ao débito discutido nestes autos, caso ainda não tenha sido feito, 

sob pena de imposição de multa de incidência única no valor de R$ 

3.000,00 (três mil reais). Sem custas e honorários, consoante previsão 

contida nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada esta em julgado, 

ARQUIVEM-SE os presentes autos, observadas as formalidades legais. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 

40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 20 de março de 2020. 

K e l s o n  G i o r d a n i  M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002242-12.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

F F ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE DIAS HONORIO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

PROJETO DE SENTENÇA Numero do Processo: 

1002242-12.2019.811.0051 Polo Ativo: F. F ARTIGOS DO VESTUÁRIO 

LTDA - ME Polo Passivo: CRISTIANE DIAS HONORIOS DOS SANTOS 

Vistos e examinados. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei 

nº. 9.099/95. Trata-se de reclamação ajuizada neste Juizado Especial, 

sendo que o presente feito tramita desde 02.09.2019. A parte Autora foi 

devidamente intimada (Id 28671675) para manifestar acerca da diligencia 

negativa do oficial de justiça no prazo de 05 dias, permanecendo inerte e 

nada requerendo até a presente data, conforme se extrai da certidão 

juntada aos autos (id 29476912). É o suficiente a relatar. Passo a emitir 

fundamentada decisão estatal. Assim prevê o artigo 485, III do Código de 

Processo Civil: Art. 485. O Juiz não resolverá o mérito quando: [...]III – por 

não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar 

a causa por mais de 30 (trinta) dias; Compulsando detidamente o feito, 

observo que a parte Autora foi devidamente intimada para manifestar 

acerca da diligencia negativa do oficial de justiça no prazo de 05 dias, 

conforme se extrai dos autos, o feito encontra-se paralisado há mais de 

30 dias sem manifestação da parte Autora. Assim, a extinção e 

arquivamento do presente feito é medida que se impõe, ante o abandono 

da causa pela parte Autora. Dispositivo Por tais considerações, em razão 

do abandono da causa pela parte autora que não promoveu o 

prosseguimento da lide, consoante registro nos autos (id 29476912) 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, forte no artigo 

485, inciso III do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários 

ante o permissivo legal (art. 54 e 55 da Lei 9099/95). Transitada esta em 

julgado, arquivem-se os presentes autos, observadas as formalidades 

legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos 

do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 20 de março de 2020. 

K e l s o n  G i o r d a n i  M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito
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APARECIDA FERREIRA MAGALHAES (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):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1003314-34.2019.811.0051 Polo Ativo: APARECIDA FERREIRA 

MAGALHÃES Polo Passivo: TELEFONICA BRASIL S.A Vistos e 

examinados. A questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo 

qual passo a decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso 

I, do Código de Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 

da Lei nº. 9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por 

APARECIDA FERREIRA MAGALHÃES contra TELEFONICA BRASIL S.A 

objetivando indenização por danos morais em face de inscrição indevida 

de seu nome e CPF junto ao cadastro de inadimplentes. A parte requerida 

em peça defensiva suscita as preliminares de inépcia da inicial por 

ausência de comprovante de endereço, ausência de consulta extraída 

junto aos órgãos competente, interesse de agir, no mérito afirma que agiu 

em seu exercício regular de direito, alega inexistência dos danos morais e 

a legalidade na cobrança ante a regular contratação, entende ser incabível 

a inversão do ônus da prova, requerendo a improcedência da ação e a 

condenação ao pedido contraposto. É o suficiente a relatar. Passo a emitir 

fundamentada decisão estatal. I – Preliminar No que tange as preliminares 

arguidas pela ré, estas se confundem com o mérito e com ele serão 

analisadas, motivo pelo qual, rejeito as preliminares suscitada. Rejeita-se 

as preliminares. II – Do Mérito Verifica-se dos autos que a parte 

reclamante se insurge de débito inscrito no SPC, alegando que é 

inexistente, posto que referido débito é indevido, pois desconhece a 
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origem do débito com a Ré, ocasião em que esta de forma indevida inseriu 

seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, juntando certidão SPC 

como meio de prova da negativação indevida. A reclamada alega que não 

praticou nenhum ato ilícito e que o débito discutido neste processo é 

exigível tendo em vista a regularidade na contratação, em virtude da 

habilitação de plano referente à linha celular nº 66-99679-1090, afirmando 

serem inexistentes os danos morais, pois agiu dentro de seu exercício 

regular de direito. Entendendo pelo descabimento da inversão do ônus da 

prova. Apesar de sedutores os argumentos da reclamada, este não 

trouxe aos autos nenhuma prova da legalidade do débito ou que este era 

realmente era devido ao tempo de sua negativação junto aos órgãos de 

proteção ao credito, posto que não juntou nenhum documento capaz de 

comprovar a sua exigibilidade, que corroborasse com suas alegações. A 

reclamada se limitou a sua defesa somente em afirmar que o débito é 

exigível não juntando nenhum documento capaz de comprovar suas 

assertivas, posto que não juntou nenhum contrato assinado pela Autora, 

tendo em vista que as telas sistêmicas e faturas anexo a defesa não faz 

prova da exigibilidade e certeza do crédito, restando comprovado sua 

conduta ilícita. Deste modo, entendo que as telas sistêmicas em anexo aos 

autos pela Ré em sua defesa, apesar de ser admitido como meio de prova 

da regularidade na contratação, entendo que referida tela extraída do 

sistema da Requerida deve apresentar dados pessoais completo do 

contratante, como por exemplo, endereço, inscrições do número de CPF e 

RG, números de celular e número do contrato de prestação do serviço. 

Diante disso, da forma que se encontra as telas sistêmicas acopladas aos 

autos, deveria estas, no mínimo estar acompanhada de contrato 

devidamente assinado ou áudio, para demonstrar a relação consumerista 

entre as partes envolvidas na lide, já que a Requerida alega somente que 

“houve habilitação de plano”, motivo pelo qual, resta prejudicado o meio de 

prova utilizada, bem como, preclusa a produção de provas. O ônus de 

provar acerca da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor é da parte ré, consoante art. 373, II, do Novo Código de 

Processo Civil. Porém, entendo que em virtude da inversão do ônus da 

prova em favor da parte hipossuficiente no processo, ou seja, o 

consumidor, a parte Ré não conseguiu provar fato extintivo ou modificativo 

do direito da Autora. Em que pese às alegações da reclamada e em virtude 

da inversão do ônus da prova, esta não se desincumbiu de seu ônus, ou 

seja, o de comprovar a legalidade do débito. Portanto, a declaração da 

inexistência do débito discutido nestes autos, é medida que se impõe. III – 

Do dano Moral A possibilidade de indenização dos danos morais é questão 

que hodiernamente não mais se discute, havendo a Carta Republicana de 

1988 pacificado a temática ao prever, expressamente, a indenizabilidade 

no seu art. 5º, incisos V e X, embora jamais tivesse o Código Civil de 1916 

restringido tal pretensão. No caso, por ser a relação jurídica mantida entre 

as partes de natureza consumerista, a responsabilidade civil na hipótese 

em julgamento é objetiva, uma vez que as atividades comerciais e 

bancárias estão incluídas no conceito de serviço, prescindindo, portanto, 

da comprovação da culpa (CDC, art. 3º, § 2º c.c. art. 14). Assim, para que 

surja o dever de indenizar na responsabilidade civil objetiva, mister se faz 

a presença cumulativa de apenas e tão-somente três elementos, quais 

sejam: a) a conduta ilícita representada pela ação ou omissão voluntária 

do agente; b) o nexo de causalidade; c) a ocorrência do dano. In casu, 

tenho que restou caracterizado dano moral, pois a reclamada, de forma 

indevida em face da ausência de relação jurídica, efetuou cobranças, 

inseriu o nome e CPF da parte reclamante nos órgãos de Proteção ao 

Crédito SPC/SERASA, causando-lhes prejuízos. Isso porque, necessitava 

de seu nome e CPF para concluir transação comercial, o que lhe poderia 

ter sido negado em virtude de possuir restrição em seu cadastro junto a 

Reclamada. Neste sentido: RECURSO INOMINADO - TELEFONIA - 

OBRIGAÇÃO QUESTIONADA PELA CONSUMIDORA - AUSÊNCIA DE 

PROVA DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES - 

NOME DA CONSUMIDORA INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL 

CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO IMPROVIDO. 1. O 

artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de 

serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao 

consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço. 2. Se a 

consumidora nega a existência de relação jurídica entre as partes e 

consequentemente a responsabilidade pela obrigação que ocasionou a 

negativação do seu nome, nos termos do art. 333, II do Código de 

Processo Civil cabe a concessionária de telefonia o ônus quanto a 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, 

devendo ser observado que cópias de telas de computador não se 

prestam para esse fim. 3. Configura-se falha na prestação do serviço e dá 

ensejo a indenização por dano moral, na modalidade "in re ipsa", a 

inclusão do nome do consumidor nos órgãos proteção ao crédito, por 

obrigação considerada indevida. 4. A sentença que declarou inexistente a 

divida objeta da presente demanda no valor de R$ 167,17, bem como 

tornou definitiva a liminar concedida e ainda condenou a Recorrente pagar 

o valor de R$ 6.780,00, a titulo de indenização por dano moral, não merece 

reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do 

julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 5. 

Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários 

advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação. (RI 240/2014, DRA. LUCIA PERUFFO, TURMA RECURSAL 

ÚNICA, Julgado em 11/03/2014, Publicado no DJE 28/03/2014). 

Reconhecida a existência do dano moral, passo a quantificá-lo. Sabe-se 

que o dano moral apresenta grande dificuldade de mensura, 

principalmente por referir-se a um aspecto interno da pessoa humana e de 

natureza inteiramente subjetiva. Apesar de o Reclamante ter trazido 

algumas das diretrizes pelas quais comumente se fixa a respectiva 

indenização, devo aqui esclarecer que não entendo ter o dano moral 

qualquer natureza sancionatória. Ora, trata-se a presente de matéria 

eminentemente civil, sendo certo que as penalizações de uma determinada 

conduta devem ser fixadas pelo diploma penal. Não é por outro motivo que 

essas mesmas lesões já encontram previsão no Código Penal e, portanto, 

só ali devem ser buscadas quaisquer sanções punitivas. O dano moral, 

por consequência, deve ser indenizado levando-se em conta única e 

exclusivamente a gravidade da lesão, tomando-se por parâmetro, é 

verdade, além das várias decisões judiciais, que em muitos casos auxiliam 

a escalonar a indenização conforme a causa motivadora, as máximas da 

experiência que presumiram a própria existência da perturbação 

emocional. Esse, aliás, o entendimento do Egrégio Tribunal do Rio Grande 

do Norte: “Anote-se que, a indenização por dano moral é um conceito que 

envolve o princípio da equivalência e da razoabilidade, para a qual as leis, 

em geral, não costumam estabelecer os critérios ou mecanismos na 

fixação do valor, deixando ao prudente arbítrio do juiz a decisão, em cada 

caso.” (Apelação Cível 2003000578-7 NATAL/RN). E também o 

posicionamento do TJ/SC: “O dano moral será arbitrado pelo juiz da causa, 

que ponderará a gravidade da lesão e a situação financeira das partes a 

fim de fixar quantum suficiente para amenizar a dor experimentada pela 

vítima.” (Apelação Cível 01.021270-6 VIDEIRA/SC). No mesmo sentido, o 

novo diploma civil: “Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do 

dano.” Tendo isso em vista, fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais) o valor 

necessário à justa reparação do dano moral. IV – Pedido Contraposto 

Quanto ao pedido contraposto, extrai-se que a Lei 9.099/95 seu artigo 31 

c/c Enunciado 31 do FONAJE permite ao Réu formular pedido que se 

enquadre o artigo 3º da Lei 9.099/95, bem como, caso seja pessoa jurídica 

é admissível pedido contraposto. Porém, no caso em tela, não restou 

comprovado pela Ré a exigibilidade do crédito discutido nestes autos em 

face da cobrança de suposto débito, demonstrando que referido pedido 

encontra-se sem respaldo para seu deferimento. Portanto, há de ser 

improcedente o pedido contraposto formulado pela Ré ante a 

inexigibilidade do crédito. Assim, caminho outro não há senão o da 

procedência do pedido inicial. V – Dispositivo Por tais considerações, com 

fundamento no artigo 6º. da Lei 9.099/95 c/c artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, JULGO A RECLAMAÇÃO PROCEDENTE e: 1- Condeno a 

reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de 

indenização por danos morais; 2- Determino que os valores da 

condenação sejam corrigidos monetariamente pelo índice INPC, desde a 

condenação (Súmula 362/STJ), mais juros moratórios que fixo em 1% ao 

mês, devidos desde o evento danoso (Súmula 54/STJ); 3- Declaro 

inexistente o débito discutido nestes autos, inseridos no SPC e SERASA; 

4- JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO; 5- Determino que a 

reclamada, retire a inscrição do nome da reclamante no prazo de 05 dias 

de seus cadastros de inadimplentes e dos Órgãos de Proteção ao Crédito 

SPC/SERASA, em relação ao débito discutido nestes autos, caso ainda 

não tenha sido feito, sob pena de imposição de multa diária de R$ 100,00 

(cem reais). Sem custas e honorários, consoante previsão contida nos 

artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE 

os presentes autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 

9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 
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parte do juízo. Campo Verde/MT, 20 de março de 2020. Kelson Giordani 

M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam os 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. DETERMINO ainda, que havendo pagamento voluntário da 

condenação e concordância do Exequente com o valor depositado, 

EXPEÇA-SE alvará para o levantamento, sem necessidade de nova 

determinação judicial. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE. Caso contrário, 

solicitado o cumprimento de sentença, já com o cálculo acompanhando o 

pedido, DETERMINO que haja o impulsionamento pela Secretaria para que o 

Executado seja intimado para o pagamento, no prazo de 15(quinze) dias, 

devendo ainda ser feita a conversão do tipo de ação no sistema. Não 

havendo manifestação das partes em qualquer das hipóteses, 

ARQUIVE-SE. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito
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P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1003152-39.2019.811.0051 Polo Ativo: ELZO RODRIGUES GARCIA - ME 

Polo Passivo: APARECIDA DE LOURDES PRADO FASSICOLO Vistos e 

examinados. A questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo 

qual passo a decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso 

I, do Código de Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 

da Lei nº. 9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por ELZO 

RODRIGUES GARCIA - ME contra APARECIDA DE LOURDES PRADO 

FASSICOLO objetivando cobrança de valores. A parte requerida 

devidamente intimada em audiência preliminar para apresentar 

contestação conforme se observa do termo de conciliação juntada aos 

autos (id 30080779), porém, não apresentou defesa nos autos. É o 

suficiente a relatar. Passo a emitir fundamentada decisão estatal. I – Mérito 

De início, observo que a intimação efetuada no ato da audiência preliminar 

para apresentação de defesa é devidamente válida. Assim, apesar de 

devidamente intimado, o Reclamado compareceu à audiência de 

conciliação (id 30080779), porém não apresentou defesa nos autos. 

Todavia, verifica-se que a reclamada deixou de apresentar contestação 

dentro do prazo legal, logo, a decretação da sua revelia no presente caso 

é medida de rigor. Nesse sentido é a inteligência do artigo 344 do CPC/15, 

e da Súmula nº 11 da Turma Recursal Única do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, vejamos: Artigo 344 - Se o réu não contestar a ação, será 

considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pelo autor. SÚMULA 11: A contestação será apresentada no 

prazo de 05 (cinco) dias, a contar da audiência de conciliação, sob pena 

de revelia. Haja vista que a reclamada compareceu à audiência preliminar, 

porém não apresentou contestação apesar de devidamente intimado, há 

de se decretar sua revelia, conforme autoriza o artigo 20 da Lei 9.099/95. 

Reconhecendo a revelia da parte Ré conforme determina Sumula nº 11 da 

Turma Recursal Única, necessário se faz analise das provas carreadas 

aos autos pela parte Autora. Todavia, a despeito de a revelia fazer 

presumir verdadeiros os fatos alegados na exordial, ressalto que esta 

presunção é relativa, não importando necessariamente em procedência 

total do pedido. Desta feita, apesar da inércia da parte reclamada, irei 

analisar a pretensão do reclamante, averiguando se os fundamentos por 

ele expendidos possuem guarida no direito e na jurisprudência pátria. 

Primeiramente, registro que ao Reclamado foi lhe dado à oportunidade de 

produzir provas e apresentar defesa nos autos por meio da citação, 

conforme consta nos autos (id 30080779), porém não apresentou nenhum 

fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do Autor, conforme 

determina o artigo 373, II do CPC. De fato, em primeiro plano, anoto que 

restou comprovados por meio da documentação juntada aos autos que 

assiste razão a parte Autora, conforme se observa das notas anexa a 

inicial devidamente assinada pela ré (Id 26101288). A parte ré deve ser 

compelida a pagar o débito, pois presumem-se como verdadeiros todos os 

fatos alegados pela parte autora. Ademais, tem-se que a documentação 

juntada aos autos é apta a comprovar as alegações do Requerente. 

Observa-se que o Autor possui um crédito a receber da Reclamada 

referente a venda de produtos que esta não efetuou o pagamento devido, 

ocasião em que encontra-se anexo a inicial, a nota promissória 

devidamente assinada, demonstrando a existência da divida no valor de 

R$ 1.289,94, comprovando a exigibilidade do crédito. Assim, outro caminho 

não há, senão a procedência da ação. II - Dispositivo Por tais 

considerações, com fundamento no artigo 6º. da Lei 9.099/95 c/c artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO A RECLAMAÇÃO 

PROCEDENTE e: 1- Condeno o reclamado a efetuar o pagamento de R$ 

1.289,94 (hum mil duzentos e oitenta e nove reais e noventa e quatro 

centavos) referente a venda de produtos; 2- Determino que os valores da 

condenação pelo dano material sejam corrigidos monetariamente pelo 

índice INPC, desde o evento danoso (Súmula 43/STJ), mais juros 

moratórios que fixo em 1% ao mês, devidos desde a citação, na forma do 

artigo 405 do Código Civil; Sem custas e honorários, consoante previsão 

contida nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada esta em julgado, 

ARQUIVEM-SE os presentes autos, observadas as formalidades legais. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 

40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 20 de março de 2020. 

K e l s o n  G i o r d a n i  M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam os 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. DETERMINO ainda, que havendo pagamento voluntário da 

condenação e concordância do Exequente com o valor depositado, 

EXPEÇA-SE alvará para o levantamento, sem necessidade de nova 

determinação judicial. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE. Caso contrário, 

solicitado o cumprimento de sentença, já com o cálculo acompanhando o 

pedido, DETERMINO que haja o impulsionamento pela Secretaria para que o 

Executado seja intimado para o pagamento, no prazo de 15(quinze) dias, 

devendo ainda ser feita a conversão do tipo de ação no sistema. Não 

havendo manifestação das partes em qualquer das hipóteses, 

ARQUIVE-SE. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito
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P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1003163-68.2019.811.0051 Polo Ativo: TAIS BATISTA DE FREITAS Polo 

Passivo: BANCO BRADESCO S.A Vistos e examinados. A questão 

controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir 

antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por TAIS BATISTA 

DE FREITAS contra BANCO BRADESCO S.A objetivando indenização por 

danos morais em face de inscrição indevida de seu nome e CPF junto ao 

cadastro de inadimplentes. A parte requerida em peça defensiva suscita 

preliminares de inépcia da inicial, ausência de interesse de agir, pretensão 

resistida, no mérito, alega exercício regular de direito em face da 

regularidade na contratação, juntando faturas, afirma serem inexistente os 

danos morais, entende pelo descabimento da inversão do ônus da prova, 

requerendo ainda a improcedência da ação. É o suficiente a relatar. Passo 
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a emitir fundamentada decisão estatal. I – Preliminar As preliminares de 

inépcia da inicial, ausência de interesse de agir, pretensão resistida 

arguidas pela ré se confunde com o mérito e com ele serão analisadas, 

motivo pelo qual, rejeito as preliminares. Rejeitam-se as preliminares. II – Do 

Mérito Verifica-se dos autos que a parte reclamante se insurge de débito 

inscrito no SPC, alegando que é inexistente, posto que referido débito é 

indevido, pois jamais manteve relação jurídica com a Ré, ocasião em que 

esta de forma indevida inseriu seu nome junto aos órgãos de proteção ao 

crédito, juntando certidão SPC como meio de prova da negativação 

indevida. A reclamada alega que não praticou nenhum ato ilícito e que o 

débito discutido neste processo é exigível, tendo em vista a regularidade 

na contratação, afirmando serem inexistentes os danos morais, pois agiu 

dentro de seu exercício regular de direito. Entendendo pelo descabimento 

da inversão do ônus da prova. Apesar de sedutores os argumentos da 

reclamada, este não trouxe aos autos nenhuma prova da legalidade do 

débito ou que este era realmente era devido ao tempo de sua negativação 

junto aos órgãos de proteção ao credito, posto que não juntou nenhum 

documento capaz de comprovar a sua exigibilidade, que corroborasse 

com suas alegações. A reclamada se limitou a sua defesa somente em 

afirmar que o débito é exigível não juntando nenhum documento capaz de 

comprovar suas assertivas, posto que juntou somente documentos 

representativos, sendo tais documentos desacompanhado de contrato 

assinado não pode ser admitido como prova da existência de débito ou da 

relação jurídica entre os litigantes, restando comprovado sua conduta 

ilícita. O ônus de provar acerca da existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor é da parte ré, consoante art. 

373, II, do Novo Código de Processo Civil. Porém, entendo que em virtude 

da inversão do ônus da prova em favor da parte hipossuficiente no 

processo, ou seja, o consumidor, a parte Ré não conseguiu provar fato 

extintivo ou modificativo do direito da Autora. Em que pese às alegações 

da reclamada e em virtude da inversão do ônus da prova, esta não se 

desincumbiu de seu ônus, ou seja, o de comprovar a legalidade do débito. 

Portanto, a declaração da inexistência do débito discutido nestes autos, é 

medida que se impõe. III – Do dano Moral A possibilidade de indenização 

dos danos morais é questão que hodiernamente não mais se discute, 

havendo a Carta Republicana de 1988 pacificado a temática ao prever, 

expressamente, a indenizabilidade no seu art. 5º, incisos V e X, embora 

jamais tivesse o Código Civil de 1916 restringido tal pretensão. No caso, 

por ser a relação jurídica mantida entre as partes de natureza 

consumerista, a responsabilidade civil na hipótese em julgamento é 

objetiva, uma vez que as atividades comerciais e bancárias estão 

incluídas no conceito de serviço, prescindindo, portanto, da comprovação 

da culpa (CDC, art. 3º, § 2º c.c. art. 14). Assim, para que surja o dever de 

indenizar na responsabilidade civil objetiva, mister se faz a presença 

cumulativa de apenas e tão-somente três elementos, quais sejam: a) a 

conduta ilícita representada pela ação ou omissão voluntária do agente; b) 

o nexo de causalidade; c) a ocorrência do dano. In casu, tenho que restou 

caracterizado dano moral, pois a reclamada, de forma indevida em virtude 

da ausência de relação jurídica, efetuou cobranças, inseriu o nome e CPF 

da parte reclamante nos órgãos de Proteção ao Crédito SPC/SERASA, 

causando-lhes prejuízos. Isso porque, necessitava de seu nome e CPF 

para concluir transação comercial, o que lhe poderia ter sido negado em 

virtude de possuir restrição em seu cadastro junto a Reclamada. Neste 

sentido: RECURSO INOMINADO - TELEFONIA - OBRIGAÇÃO 

QUESTIONADA PELA CONSUMIDORA - AUSÊNCIA DE PROVA DA 

EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES - NOME DA 

CONSUMIDORA INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO - 

INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE - RECURSO IMPROVIDO. 1. O artigo 14 do Código 

de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a 

responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em 

decorrência de falha na prestação do serviço. 2. Se a consumidora nega 

a existência de relação jurídica entre as partes e consequentemente a 

responsabilidade pela obrigação que ocasionou a negativação do seu 

nome, nos termos do art. 333, II do Código de Processo Civil cabe a 

concessionária de telefonia o ônus quanto a existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor, devendo ser observado que 

cópias de telas de computador não se prestam para esse fim. 3. 

Configura-se falha na prestação do serviço e dá ensejo a indenização por 

dano moral, na modalidade "in re ipsa", a inclusão do nome do consumidor 

nos órgãos proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida. 4. A 

sentença que declarou inexistente a divida objeta da presente demanda no 

valor de R$ 167,17, bem como tornou definitiva a liminar concedida e ainda 

condenou a Recorrente pagar o valor de R$ 6.780,00, a titulo de 

indenização por dano moral, não merece reparos e deve se mantida por 

seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, 

nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 5. Recurso improvido. A 

Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 

15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. (RI 240/2014, DRA. 

LUCIA PERUFFO, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 11/03/2014, 

Publicado no DJE 28/03/2014). Reconhecida a existência do dano moral, 

passo a quantificá-lo. Sabe-se que o dano moral apresenta grande 

dificuldade de mensura, principalmente por referir-se a um aspecto interno 

da pessoa humana e de natureza inteiramente subjetiva. Apesar de o 

Reclamante ter trazido algumas das diretrizes pelas quais comumente se 

fixa a respectiva indenização, devo aqui esclarecer que não entendo ter o 

dano moral qualquer natureza sancionatória. Ora, trata-se a presente de 

matéria eminentemente civil, sendo certo que as penalizações de uma 

determinada conduta devem ser fixadas pelo diploma penal. Não é por 

outro motivo que essas mesmas lesões já encontram previsão no Código 

Penal e, portanto, só ali devem ser buscadas quaisquer sanções 

punitivas. O dano moral, por consequência, deve ser indenizado 

levando-se em conta única e exclusivamente a gravidade da lesão, 

tomando-se por parâmetro, é verdade, além das várias decisões judiciais, 

que em muitos casos auxiliam a escalonar a indenização conforme a 

causa motivadora, as máximas da experiência que presumiram a própria 

existência da perturbação emocional. Esse, aliás, o entendimento do 

Egrégio Tribunal do Rio Grande do Norte: “Anote-se que, a indenização por 

dano moral é um conceito que envolve o princípio da equivalência e da 

razoabilidade, para a qual as leis, em geral, não costumam estabelecer os 

critérios ou mecanismos na fixação do valor, deixando ao prudente arbítrio 

do juiz a decisão, em cada caso.” (Apelação Cível 2003000578-7 

NATAL/RN). E também o posicionamento do TJ/SC: “O dano moral será 

arbitrado pelo juiz da causa, que ponderará a gravidade da lesão e a 

situação financeira das partes a fim de fixar quantum suficiente para 

amenizar a dor experimentada pela vítima.” (Apelação Cível 01.021270-6 

VIDEIRA/SC). No mesmo sentido, o novo diploma civil: “Art. 944. A 

indenização mede-se pela extensão do dano.” Tendo isso em vista, fixo 

em R$ 3.000,00 (três mil reais) o valor necessário à justa reparação do 

dano moral. Assim, caminho outro não há senão o da procedência do 

pedido inicial. Assim, caminho outro não há senão o da procedência do 

pedido inicial. IV – Dispositivo Por tais considerações, com fundamento no 

artigo 6º. da Lei 9.099/95 c/c artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, JULGO A RECLAMAÇÃO PROCEDENTE e: 1- Condeno a reclamada 

ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por 

danos morais; 2- Determino que os valores da condenação sejam 

corrigidos monetariamente pelo índice INPC, desde a condenação (Súmula 

362/STJ), mais juros moratórios que fixo em 1% ao mês, devidos desde o 

evento danoso (Súmula 54/STJ); 3- Declaro inexistente o débito discutido 

nestes autos, inseridos no SPC e SERASA; 4- Determino que a reclamada, 

retire a inscrição do nome da reclamante no prazo de 05 dias de seus 

cadastros de inadimplentes e a baixa do protesto junto ao Cartório, em 

relação ao débito discutido nestes autos, caso ainda não tenha sido feito, 

sob pena de imposição de multa de incidência única no valor de R$ 

3.000,00 (três mil reais). Sem custas e honorários, consoante previsão 

contida nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada esta em julgado, 

ARQUIVEM-SE os presentes autos, observadas as formalidades legais. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 

40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 20 de março de 2020. 

K e l s o n  G i o r d a n i  M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam os 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. DETERMINO ainda, que havendo pagamento voluntário da 

condenação e concordância do Exequente com o valor depositado, 

EXPEÇA-SE alvará para o levantamento, sem necessidade de nova 

determinação judicial. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE. Caso contrário, 

solicitado o cumprimento de sentença, já com o cálculo acompanhando o 

pedido, DETERMINO que haja o impulsionamento pela Secretaria para que o 

Executado seja intimado para o pagamento, no prazo de 15(quinze) dias, 

devendo ainda ser feita a conversão do tipo de ação no sistema. Não 
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havendo manifestação das partes em qualquer das hipóteses, 

ARQUIVE-SE. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito
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P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000909-25.2019.811.0051 Polo Ativo: ELIANE APARECIDA NIEJULKA Polo 

Passivo: ANA PAULA BENETTI Vistos e examinados. Dispenso o relatório, 

como permite o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Trata-se de reclamação 

ajuizada neste Juizado Especial, sendo que o presente feito tramita desde 

11.04.2019. A parte Autora mesmo intimada (Id 28787538) para manifestar 

acerca da ausência de citação da ré n prazo de 05 dias, permanecendo 

inerte e nada requerendo até a presente data, conforme se extrai da 

certidão juntada aos autos (id 29446700). É o suficiente a relatar. Passo a 

emitir fundamentada decisão estatal. Assim prevê o artigo 485, III do 

Código de Processo Civil: Art. 485. O Juiz não resolverá o mérito quando: 

[...]III – por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; Compulsando detidamente 

o feito, observo que a parte autora devidamente intimada a manifestar 

acerca da ausência de citação da ré n prazo de 05 dias, permanecendo 

inerte, conforme se extrai dos autos, o feito encontra-se paralisado há 

mais de 30 dias sem manifestação da parte Autora. Assim, a extinção e 

arquivamento do presente feito é medida que se impõe, ante o abandono 

da causa pela parte Autora. Dispositivo Por tais considerações, em razão 

do abandono da causa pela parte autora que não promoveu o 

prosseguimento da lide, consoante registro nos autos (id 29446700) 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, forte no artigo 

485, inciso III do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários 

ante o permissivo legal (art. 54 e 55 da Lei 9099/95). Transitada esta em 

julgado, arquivem-se os presentes autos, observadas as formalidades 

legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos 

do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 20 de março de 2020. 

K e l s o n  G i o r d a n i  M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000233-77.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO PAIM DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSVALDO LOPES BERBETTI JUNIOR OAB - PR84373 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEIVISON MURILO ROCHA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000233-77.2019.811.0051 Polo Ativo: CELSO PAIM DA SILVA Polo 

Passivo: DEIVISON MURILO ROCHA DOS SANTOS Vistos em correição. A 

questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a 

decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Verifico da petição juntada aos autos (Id 23780024), 

que houve composição amigável entre as partes, no que tange a 

obrigação de fazer e pecuniária, fazendo-se necessário a homologação 

do acordo e como consequência a extinção do feito com resolução do 

mérito. Assim, considerando que a transação é ato bilateral com que as 

partes definem a solução do conflito que os envolve, e que produz efeito 

imediato entre as mesmas, como o caso presente está a revelar, devendo 

levar em consideração que, em caso de descumprimento, poderá a parte 

que incorreu em prejuízo requerer a execução em Juízo de eventuais 

valores, com a consequente aplicação da multa convencionada entre as 

partes. Diante disso, presente os requisitos legais, a Homologação e a 

Extinção do feito com resolução do mérito é medida que se impõe. II - 

Dispositivo Por tais considerações, HOMOLOGO e considerando o 

disposto no art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO 

O FEITO, com resolução do mérito ante o acordo celebrado entre as 

partes. Sem custas e honorários, consoante previsão contida nos artigos 

54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE os 

presentes autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 

9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. Campo Verde/MT, 20 de março de 2020. Kelson Giordani 

M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002314-33.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ZELIA MARIA PEREIRA (EXEQUENTE)

WILSON LAZARO DE REZENDE & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA APARECIDA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1002314-33.2018.811.0051 Polo Ativo: WILSON LAZARO DE REZENDE & 

CIA LTDA e ZELIA MARIA PEREIRA Polo Passivo: SANDRA APARECIDA 

DA SILVA Vistos e examinados. Dispenso o relatório, como permite o art. 

38 da Lei nº. 9.099/95. Trata-se de reclamação ajuizada neste Juizado 

Especial, sendo que o presente feito tramita desde 12.11.2018. A parte 

Autora foi devidamente intimada (Id 28781882) para manifestar acerca da 

diligencia negativa do oficial de justiça no prazo de 05 dias, permanecendo 

inerte e nada requerendo até a presente data, conforme se extrai da 

certidão juntada aos autos (id 29392373). É o suficiente a relatar. Passo a 

emitir fundamentada decisão estatal. Assim prevê o artigo 485, III do 

Código de Processo Civil: Art. 485. O Juiz não resolverá o mérito quando: 

[...]III – por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; Compulsando detidamente 

o feito, observo que a parte Autora foi devidamente intimada para 

manifestar acerca da diligencia negativa do oficial de justiça no prazo de 

05 dias, conforme se extrai dos autos, o feito encontra-se paralisado há 

mais de 30 dias sem manifestação da parte Autora. Assim, a extinção e 

arquivamento do presente feito é medida que se impõe, ante o abandono 

da causa pela parte Autora. Dispositivo Por tais considerações, em razão 

do abandono da causa pela parte autora que não promoveu o 

prosseguimento da lide, consoante registro nos autos (id 29392373) 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, forte no artigo 

485, inciso III do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários 

ante o permissivo legal (art. 54 e 55 da Lei 9099/95). Transitada esta em 

julgado, arquivem-se os presentes autos, observadas as formalidades 

legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos 

do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 20 de março de 2020. 

K e l s o n  G i o r d a n i  M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 
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os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002312-63.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ZELIA MARIA PEREIRA (EXEQUENTE)

WILSON LAZARO DE REZENDE & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO BEZERRA BARBOSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1002312-63.2018.811.0051 Polo Ativo: WILSON LAZARO DE REZENDE & 

CIA LTDA e ZELIA MARIA PEREIRA Polo Passivo: ROBERTO BEZERRA 

BARBOSA Vistos e examinados. Dispenso o relatório, como permite o art. 

38 da Lei nº. 9.099/95. Trata-se de reclamação ajuizada neste Juizado 

Especial, sendo que o presente feito tramita desde 12.11.2018. A parte 

Autora foi devidamente intimada (Id 28262501) para manifestar acerca da 

diligencia negativa do oficial de justiça no prazo legal, permanecendo 

inerte e nada requerendo até a presente data, conforme se extrai da 

certidão juntada aos autos (id 29392357). É o suficiente a relatar. Passo a 

emitir fundamentada decisão estatal. Assim prevê o artigo 485, III do 

Código de Processo Civil: Art. 485. O Juiz não resolverá o mérito quando: 

[...]III – por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; Compulsando detidamente 

o feito, observo que a parte Autora foi devidamente intimada para 

manifestar acerca da diligencia negativa do oficial de justiça no prazo 

legal, conforme se extrai dos autos, o feito encontra-se paralisado há mais 

de 30 dias sem manifestação da parte Autora. Assim, a extinção e 

arquivamento do presente feito é medida que se impõe, ante o abandono 

da causa pela parte Autora. Dispositivo Por tais considerações, em razão 

do abandono da causa pela parte autora que não promoveu o 

prosseguimento da lide, consoante registro nos autos (id 29392357) 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, forte no artigo 

485, inciso III do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários 

ante o permissivo legal (art. 54 e 55 da Lei 9099/95). Transitada esta em 

julgado, arquivem-se os presentes autos, observadas as formalidades 

legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos 

do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 20 de março de 2020. 

K e l s o n  G i o r d a n i  M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003264-08.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ELINETE CONCEICAO SENA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1003264-08.2019.811.0051 Polo Ativo: ELINETE CONCEIÇÃO SENA Polo 

Passivo: TELEFONICA BRASIL S.A Vistos e examinados. A questão 

controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir 

antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por ELINETE 

CONCEIÇÃO SENA contra TELEFONICA BRASIL S.A objetivando 

indenização por danos morais e declaração de inexistência de débito em 

face da inscrição de seu nome e CPF no SPC. A parte requerida em peça 

defensiva suscita preliminar inversão do ônus da prova e impossibilidade 

de inversão do ônus da prova, no mérito, afirma à legitimidade da 

cobrança e regularidade na contratação juntando tela sistêmica, contrato e 

documentos pessoais, defende o exercício regular de direito, a 

inexistência de danos morais, entende pelo descabimento da inversão do 

ônus da prova, requerendo ainda a improcedência da ação e a 

condenação a litigância de má-fé e pedido contraposto. É o suficiente a 

relatar. Passo a emitir fundamentada decisão estatal. I – Preliminar As 

preliminares arguida pela ré, se confundem com o mérito e com ele serão 

analisadas, motivo pelo qual, rejeito as preliminares suscitada. Rejeita-se a 

preliminar. II – Mérito A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos 

mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa 

e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se da interpretação 

teleológica, enfrentando todos os argumentos deduzidos no processo 

pelas partes na forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo a aplicação da Lei ao caso concreto, fundamentando suas 

decisões na forma do Enunciado 162 do FONAJE, facultando-lhe aplicação 

do artigo 489, § 1º do Código de Processo Civil. O Magistrado ao decidir, 

deve apreciar as provas, subministradas pelo que ordinariamente 

acontece, nos termos do disposto no art. 375, do Novo Código de 

Processo Civil Brasileiro, que remete analogicamente ao antigo art. 335 do 

Código Processual Civil Anterior, em consonância ao precedente 

jurisprudencial, vejamos:. O entendimento jurisprudencial é neste sentido: 

“O Juiz não pode desprezar as regras de experiência comum ao proferir a 

sentença. Vale dizer, o juiz deve valorizar e apreciar as provas dos autos, 

mas ao fazê-lo pode e deve servir-se da sua experiência e do que 

comumente acontece”. (JTA 121/391 – apud, Código de Processo Civil 

Theotônio Negrão, notas ao artigo 335). Em uma ação de cunho 

indenizatório, além da ação ou omissão, há que se apurar se houve ou 

não dolo ou culpa do agente no evento danoso, bem como se houve 

relação de causalidade entre o ato do agente e o prejuízo sofrido pela 

vítima. Concorrendo tais requisitos, surge o dever de indenizar. 

Prelecionam os artigos 186 e 927 do Código Civil: “Art. 186. Aquele que, 

por ação ou omissão voluntária, negligência ou imperícia, violar direito e 

causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. 

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a 

outrem, fica obrigado a repará-lo.” A respeito da responsabilidade civil o 

Professor SILVIO RODRIGUES nos ensina que os pressupostos dessa 

responsabilidade são: a) ação ou omissão do agente, b) relação de 

causalidade; c) existência do dano e d) dolo ou culpa do agente. (in Direito 

Civil, Ed. Saraiva, v. 1, pág. 30). (destaquei). A Culpa é representação 

abstrata, ideal, subjetiva. É a determinação jurídico-psicológica do agente. 

Psicológica, porque se passa no seu foro íntimo. Jurídica, em virtude de 

ser, muitas vezes, a lei quem estabelece a censurabilidade da 

determinação, mesmo que o agente não esteja pensando sequer em 

causar danos ou prejuízo, como ocorre nas hipóteses típicas de culpa 

stricto sensu. Para que essa responsabilidade emerja, continua o mestre, 

necessário se faz: (...) que haja uma ação ou omissão da parte do agente, 

que a mesma seja causa do prejuízo experimentado pela vítima; que haja 

ocorrido efetivamente um prejuízo; e que o agente tenha agido com dolo ou 

culpa. Inocorrendo um desses pressupostos não aparece, em regra geral, 

o dever de indenizar. (in "Direito Civil", Ed. Saraiva, v. 1, p. 30). No caso 

dos autos, observa-se que ocorreu foi tão somente meros 

aborrecimentos, já que a parte autora não trouxe aos autos provas 

substanciais capazes de comprovar o dano, tais como comprovante de 

pagamento, ou neste caso, um boletim de ocorrência. Já a reclamada em 

sua defesa alega que houve contratação do serviço pós pagos do plano 

“VIVO CONTROLE” referente a linha celular, juntando telas sistêmicas com 

dados pessoais da parte Autora, contrato assinado e documentos 

pessoais (Id 29945469), tela com histórico de pagamento e debito em 

aberto no valor de R$ 211,33, comprovando a relação jurídica entre as 

partes. Assim, insurge dos autos que, o contrato, documentos pessoais e 

as telas sistêmicas juntadas pela Ré trazem em seu conteúdo dados 

pessoais do Autor, com endereço e CEP, bem como o valor em aberto da 

referida linha celular cancelada. Diante disso, entendo que a tela 
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sistêmica, neste caso, há de ser admitida como meio de prova da 

contratação, afastando desta forma a possibilidade de aquisição 

fraudulenta, revelando claramente que houve contraprestação do serviço 

da reclamada ao reclamante, evidenciando que o Reclamante utilizou dos 

serviços prestados pela Ré sem a devida contraprestação. Em outro giro, 

os documentos juntados pela Ré demonstram claramente que houve 

contraprestação do serviço da reclamada a reclamante, ocasião em que 

se verifica claramente que a assinatura lançada naquele contrato é 

idêntica aquela exarada na procuração, documentos pessoais em anexo a 

inicial e termo de conciliação, restando demonstrando que a Reclamante 

utilizou dos serviços prestados pela Ré sem a devida contraprestação. A 

título ilustrativo cito a jurisprudência da Turma Recursal do Egrégio Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, que por analogia, aplica-se ao caso, 

vejamos: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA 

RECURSAL ÚNICA JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE 

MORAES; SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995 - E 

M E N TA RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – 

CONTRATOS BANCÁRIOS – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

E RELAÇÃO JURÍDICA – DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA RÉ 

DEMONSTRAM A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – ATO ILÍCITO NÃO 

CARACTERIZADO; Marcelo Sebastião Prado de Moraes Juiz de Direito 

– R e l a t o r  ( P r o c e d i m e n t o  d o  J u i z a d o  E s p e c i a l  C í v e l 

439018120138110001/2015, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, 

Turma Recursal Única, Julgado em 13/03/2015, Publicado no DJE 

13/03/2015). Assim, a parte autora não possui provas suficientes da 

alegação de que o contrato de prestação de serviços de telefonia 

ofertados pela Ré é falso ou que o débito é inexistente, pois sequer juntou 

aos autos provas de inexistência da relação jurídica. No caso dos autos, 

observa-se que a Reclamada agiu dentro do exercício regular de seu 

direito, cobrando de forma licita o valor discutido nesses autos, conforme 

determina a Lei. Desta forma, não há outro norte a seguir, senão o 

indiscutível dispositivo legal do artigo 14, §3º, II do Código de Defesa do 

Consumidor, bem como a aplicação do artigo 188 do Código Civil vigente. 

Por outro lado, a parte autora não se desincumbiu do seu mister, conforme 

art. 373, I do CPC, qual seja, o de comprovar a indevida cobrança em 

relação a inscrição de seu nome e CPF junto aos órgãos de proteção ao 

crédito e a inexigibilidade do crédito discutido nestes autos. Neste passo, 

entendo que em virtude da inversão do ônus da prova em favor da parte 

hipossuficiente no processo, ou seja, o consumidor, restou comprovado 

pela reclamada a existência e exigibilidade do débito discutido nestes 

autos, devendo a Autora cumprir com suas obrigações assumida em face 

da celebração do contrato da prestação dos serviços ofertados pela 

empresa ré. Feitas colocações do conjunto probatório fático, entendo que 

não há dúvida de que tal situação causou desconforto à parte 

promovente. No entanto esse dissabor não pode ser considerado como 

causador de dano moral indenizável. Pensamento contrário certamente 

provocaria a industrialização do dano moral, já que dissabores e/ou 

aborrecimentos, como os aqui vislumbrados, infelizmente, ocorrem 

diariamente em nosso cotidiano. Portanto, não há que se falar em 

indenização por danos morais, bem como declaração da inexistência do 

débito. III – Pedido Contraposto No que tange ao referido pedido, extrai-se 

dos autos que restou comprovado pela Ré à exigibilidade do crédito, 

motivo pelo qual, há de ser deferido o pedido contraposto formulado em 

sua defesa. IV – Litigância de Má-Fé A parte autora alega inexistência de 

relação contratual sendo que contratou diretamente com a reclamada, 

conforme contrato devidamente assinado e documentos pessoais anexo a 

defesa (Id 29945469), portanto litiga de má fé a fim de obter 

enriquecimento ilícito. A titulo ilustrativo, cito enunciado 136 do Fonaje: 

ENUNCIADO 136 – O reconhecimento da litigância de má-fé poderá implicar 

em condenação ao pagamento de custas, honorários de advogado, multa 

e indenização nos termos dos artigos 55, caput, da lei 9.099/95 e 18 do 

Código de Processo Civil (XXVII Encontro – Palmas/TO). Com efeito, o 

pleito da parte autora se funda na tese de que foi atingida em sua honra e 

se constatou que nada disto aconteceu ante as provas juntadas aos 

autos e o direito à informação da sociedade, praticado e exercido pela Ré. 

Porém, ante a assinatura de contrato, esta litigou com má-fé, pois resta 

demonstrado pela própria Reclamante a desnecessidade do pleito 

indenizatório requerido por esta em sua exordial, já que é devedora do 

valor discutido nestes autos. Assim, é dever das partes expor os fatos em 

Juízo conforme a verdade, bem como não formular pretensão ou de 

apresentar defesa quando cientes de que são destituídas de 

fundamentos, conforme determina o artigo 77, I e II do Código de Processo 

Civil, ocasião em que, tendo as partes infringido o referido dispositivo, 

resta clarividente que sua conduta encontra-se em descompasso com o 

ordenamento processual civil. Portanto, entendo que há de se reconhecer 

a arbitrariedade da conduta da Autora que propôs a ação com o intuito de 

alterar a verdade dos fatos e de utilizar do processo para conseguir 

objetivo ilegal, conforme artigos 79 e 80, II e III do Código de Processo Civil, 

devendo ser responsabilizada em face da litigância de má-fé exercida 

nestes autos a arcar com as despesas processuais e honorários 

advocatícios, por força do artigo 55 da Lei 9.099/95 e 81 do Código de 

Processo Civil. Tendo em vista que a parte reclamante faltou com seu 

dever processual e deduziu uma pretensão totalmente desrevestida de 

fundamento fático e jurídico, obrando em litigância de má-fé, devendo por 

consequência imperiosa ser-lhe-á aplicado à multa prevista no artigo 81 do 

NCPC que ora arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais) e demais prejuízos 

que poderão ser comprovados nos autos. Ademais, ainda, condeno a 

parte Reclamante ao pagamento das custas do processo, bem assim dos 

honorários do advogado que fixo no montante de R$ 1.500,00 (um mil e 

quinhentos reais), nos termos do artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Assim, 

caminho outro não há senão o da improcedência do pedido inicial. V – 

Dispositivo Por tais considerações, considerando o disposto no art. 6.º da 

Lei n.º 9.099/95, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na 

presente ação, e, em consequência, julgo extinto o processo, com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil. JULGO PROCEDENTE pedido de litigância de má-fé e 

CONDENO a parte reclamante a pagar a multa de R$ 2.000,00 (dois mil 

reais) e demais prejuízos que poderão ser comprovados nos autos, bem 

como ao pagamento das custas do processo e honorários do advogado 

que sugiro seja fixado no montante de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos 

reais), nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. JULGO PROCEDENTE O 

PEDIDO CONTRAPOSTO, para determinar que a reclamante proceda ao 

pagamento do débito no valor de R$ 211,33 (duzentos e onze reais e trinta 

e três centavos); Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE os presentes 

autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o 

presente projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

Campo Verde/MT, 20 de março de 2020. Kelson Giordani Miranda da Silva 

J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam os 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. DETERMINO ainda, que havendo pagamento voluntário da 

condenação e concordância do Exequente com o valor depositado, 

EXPEÇA-SE alvará para o levantamento, sem necessidade de nova 

determinação judicial. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE. Caso contrário, 

solicitado o cumprimento de sentença, já com o cálculo acompanhando o 

pedido, DETERMINO que haja o impulsionamento pela Secretaria para que o 

Executado seja intimado para o pagamento, no prazo de 15(quinze) dias, 

devendo ainda ser feita a conversão do tipo de ação no sistema. Não 

havendo manifestação das partes em qualquer das hipóteses, 

ARQUIVE-SE. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Comarca de Canarana

2ª Vara

Decisão

Decisão Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1000046-04.2020.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

RUBEM OSMAR TIEMANN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO GONCALVES DA SILVEIRA OAB - MT8625/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE
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REQUERENTE: RUBEM OSMAR TIEMANN REQUERIDO: BANCO DO BRASIL 

SA 1. Trata-se de Ação de Cumprimento de Sentença movido em face do 

BANCO DO BRASIL, na qual se pugna pelo pagamento de diferenças de 

índices de correção monetária havidas no mês de março de 1990, 

aplicáveis à cédulas de crédito rural. É o relatório. Decido. 2. Sobre a 

temática, salienta-se que o Superior Tribunal de Justiça - STJ, em Decisão 

Monocrática proferida no Resp. n° 1319.232/DF, concedeu tutela de 

urgência para atribuir efeito suspensivo aos embargos de divergência 

interpostos pela União no âmbito da APC n° 94.0008514-1 (Tema de 

repercussão geral n° 810). 3. Deste modo, DETERMINO a suspensão do 

presente feito até ulterior decisão e fixação de tese pelo Superior Tribunal 

de Justiça, no julgamento de recurso repetitivo. Aguarde-se no arquivo 

provisório. Intime-se. Cumpra-se Canarana/MT. ARTHUR MOREIRA 

PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000152-63.2020.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

ZILDA GONCALVES DE PAULA LOPES DE SOUZA (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:

MUNICIPIO DE CANARANA (REU)

Magistrado(s):

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA DECISÃO Processo: 1000152-63.2020.8.11.0029. AUTOR(A): 

ZILDA GONCALVES DE PAULA LOPES DE SOUZA REU: MUNICIPIO DE 

CANARANA 1. Trata-se de Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos 

Morais, proposta por ZILDA GONÇALVES DE PAULA LOPES DE SOUZA, 

em desfavor do MUNICIPIO DE CANARANA-MT, ambos devidamente 

qualificados nos autos, onde se pugna pelo pagamento de verbas 

pendentes. Com a inicial vieram documentos. Os autos vieram conclusos. 

É o relato. Fundamento e decido. 2. De entrada, importa ressaltar a tese 

fixada no Incidente de Demanda Repetitiva n° 85560/2016, julgado pelo 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: 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) SALÁRIOS MÍNIMOS, INDEPENDENTE DA COMPLEXIDADE DA 

MATÉRIA E DA NECESSIDADE DA PRODUÇÃO DA PROVA PERICIAL 

(TJMT, Processo n° 85560/2016, Seção de Direito Público e Coletivo, 

Desembargador Márcio Vidas, Data de Julgamento 28/11/2018, Data de 

Publicação 10/12/2018). No caso, vislumbra-se que o valor da causa é 

inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, notando-se, assim, a 

incompetência desse juízo em processar e julgar tal ação. 3. Assim sendo, 

RECONHEÇO a incompetência absoluta deste juízo e, por conseguinte, 

DECLINO A COMPETÊNCIA para o Juizado Especial da Fazenda Pública. 

PROCEDA-SE com a remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda 

Pública desta Comarca. Após, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e 

anotações de praxe. Intime-se. Cumpra-se. Canarana/MT. ARTHUR 

MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz de Direito em Substituição 

Legal

Comarca de Chapada dos Guimarães

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002019-43.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HEVELCIO EZEQUIAS RODRIGUES (REQUERIDO)

MIRNA DE CLEIDE MORENO RODRIGUES (REQUERIDO)

ELIAS ANTONIO RODRIGUES (REQUERIDO)

FLAMBOESTE - EXP DE ALIMENTOS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

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 manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias, sob a certidão do 

Oficial de Justiça, ficando ciente de que ficando inerte por mais de 30 

(trinta) dias, a carta precatória será devolvida, independentemente de 

cumprimento (art. 393 da CNGC).

Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos para que seja intimada a 

parte autora, através da sua Advogada, pelo DJE, Drª. ANDREA CRISTINA 

DE MELO BARBOSA CAMPOS, OAB/MT 11.788, para que, no prazo de 5 

(cinco) dias, requeira o cumprimento de sentença, sob pena de extinção 

dos autos.

Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o

 provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos para que seja intimada a

 parte autora, através da sua Advogada, pelo DJE, Drª. ANDREA CRISTINA 

DE

 MELO BARBOSA CAMPOS, OAB/MT 11.788, para que, no prazo de 5 

(cinco)

 dias, requeira o cumprimento de sentença, nos autos de Aposentadoria 

por Idade, nº 2483-60.2014.811.0024, Código 66981, tendo como parte 

autora: Marlene dos Santos Silva e requerido: INSS, sob pena de extinção 

dos

 autos.

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1000775-16.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

DIRSON HOFF (AUTOR(A))

AMAURILA FONTES LIMA HOFF (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA SARAIVA DA SILVA OAB - MT17956-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ETERNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (REU)

APARECIDA DE CASTRO MARTINS (REU)

DALMAR AMBROSIO DE OLIVEIRA (REU)

ZENA EVA DE OLIVEIRA (REU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Processo: 

1000775-16.2018.8.11.0024. AUTOR(A): DIRSON HOFF, AMAURILA 

FONTES LIMA HOFF REU: DALMAR AMBROSIO DE OLIVEIRA, ZENA EVA 

DE OLIVEIRA, ETERNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME, 

APARECIDA DE CASTRO MARTINS Diante da decisão proferida em sede 

de agravo de instrumento, que determinou a sustação da liminar que 

deferiu a desocupação do imóvel, mantendo-se a posse do bem em mãos 

da parte requerida até a sentença nos autos (id. 27833765), CUMPRA-SE 

os itens 2 e seguintes da decisão de id. 18114053. Chapada dos 

Guimarães/MT, 23 de março de 2020. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002187-45.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ALINY SANTOS DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES SOUZA OAB - MT19614-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO
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1002187-45.2019.8.11.0024. REQUERENTE: ALINY SANTOS DA CRUZ 1 – 

Atendidos os requisitos formais, CUMPRA-SE a presente carta precatória, 

como deprecado, 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 do item 2.7.2 da CNGC[1]. 3 – COMUNIQUE-SE ao Juízo deprecante 

a distribuição desta, por meio eletrônico, encaminhando os dados para 

futuros pedidos de informações. 4 – Após o cumprimento e ausentes 

custas pendentes, DEVOLVA-SE, procedendo-se as baixas de praxe. 5 – 

CUMPRAM-SE. Chapada dos Guimarães/MT, 23 de março de 2020. 

RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito [1] 2.7.2 – 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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000401-29.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA ARRUDA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDO QUEIROZ DA SILVA OAB - MT18345-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT DESPACHO 1 – No que tange ao 

pedido de gratuidade de justiça, com fundamento no art. 99, §2º do CPC[1], 

INTIME-SE a parte requerente por meio de seu advogado (DJE) para que, 

no prazo de 05 (cinco) dias, demonstre os pressupostos para a 

concessão do benefício, sob pena de indeferimento do pedido. Para 

comprovação da hipossuficiência a parte pode apresentar, 

exemplificativamente, extratos bancários de todas as contas disponíveis 

relativos aos últimos 6 (seis) meses, faturas de cartões de crédito 

demonstrando suas despesas, certidões comprovando que não é 

proprietário de imóveis ou veículos, documentos que comprovem a 

existência de dívidas, dentre outros. Fica a parte devidamente advertida 

de que a inserção de informações falsas ou a declaração de situação 

inverídica em documento público poderá ensejar responsabilização 

criminal por falsidade ideológica (artigo 299 do Código Penal[2]). 2 – Após, 

venha o processo CONCLUSO para as devidas deliberações. 3 – 

CUMPRA-SE. [1] § 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. [2] Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, 

declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir 

declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de 

prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato 

juridicamente relevante: Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o 

documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o 

documento é particular.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000246-60.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

DELMIRA MARIA DE MORAIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE DA SILVA LIMA OAB - MS9979-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REU)

 

Certifico que a Contestação foi apresentada pelas partes requeridas no 

prazo legal, bem como a parte autora requer a produção de prova pericial 

através de profissional em medicina, ID 29235994. Asim sendo, impulsiono 

os presentes autos com a finalidade de intimação da parte autora, para 

querendo, apresentar impugnação nos autos, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001153-69.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO LEMES DE CASTRO (TESTEMUNHA)

ERONILDES QUIXABEIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

MARIA APARECIDA DE ANDRADE (TESTEMUNHA)

JOAO FERREIRA DE BRITO (TESTEMUNHA)

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)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES 2ª VARA CÍVEL DE CHAPADA DOS 

GUIMARÃES PRAÇA RAFAEL DE SIQUEIRA, 970, CENTRO, CHAPADA 

DOS GUIMARÃES - MT - CEP: 78195-000 INTIMAÇÃO POR MEIO 

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

DIREITO RAMON FAGUNDES BOTELHO PROCESSO n. 

1001153-69.2018.8.11.0024 Valor da causa: R$ 16.218,00 ESPÉCIE: 

[Aposentadoria por Idade (Art. 48/51), Rural (Art. 48/51)]

->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: ERONILDES 

QUIXABEIRA DOS SANTOS Endereço: ESTRADA DA PRAIA RICA, 00, 

SÍTIO RAIOS DE SOL, ZONA RURAL, CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT - 

CEP: 78195-000 Nome: JOAO FERREIRA DE BRITO Endereço: CHÁCARA 

SÃO JOAQUIM DO RIO MANSO, ZONA RURAL, CHAPADA DOS 

GUIMARÃES - MT - CEP: 78195-000 Nome: MARIA APARECIDA DE 

ANDRADE Endereço: CINCO, 228, QDA 47 LT 12, PRIMEIRO DE MARCO, 

SAPEZAL - MT - CEP: 78000-000 Nome: JOAO LEMES DE CASTRO 

Endereço: CHÁCARA SONHO AZUL, S/N, PARAÍSO DO MANSO, 

CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT - CEP: 78195-000 POLO PASSIVO: 

Nome: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO 

VARGAS 553, CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-905 

FINALIDADE: Intimação do requerente, através do advogado (a), para 

apresentação dos Memoriais, no prazo de 10 (dez) dias, conforme 

decisão proferida na audiência de 16/10/2019, 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. CHAPADA DOS GUIMARÃES, 23 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Ivanete Loverde Mazocco Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1000298-22.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA MARIA DOS ANJOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRENE RODRIGUES DOS SANTOS (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 : 

1000298-22.2020.8.11.0024. AUTOR(A): CELIA MARIA DOS ANJOS REU: 

IRENE RODRIGUES DOS SANTOS Trata-se de ação de despejo com pedido 

liminar ajuizada por CELINA MARIA DOS ANJOS em face de IRENE 

RODRIGUES DOS SANTOS, sustentando, em síntese, ser proprietária de 

imóvel urbano alugado para a requerida pelo valor mensal de R$ 600,00 

(seiscentos reais) com vencimento no dia dezessete de cada mês, com 

vigência entre janeiro de 2019 e janeiro de 2020 (conforme contrato de ID 

n. 29964425). Aduz que depende do valor dos alugueres para realizar seu 

tratamento de hemodiálise em Cuiabá. Que a requerida efetuou os 

pagamentos no mês de janeiro de 2020 no valor de R$ 400,00 

(quatrocentos reais) e que em fevereiro não realizou nenhum pagamento, 

encontrando-se inadimplente. Acrescente ainda que a requerida não 

efetua o pagamento da conta de energia há três meses, totalizando o 

débito de R$ 676,10. À inicial junta documentos. É o relato do essencial. 
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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 – consistente em despejar a 

requerida do imóvel objeto da lide - antes da oitiva da parte contrária. 

Inobstante a parte requerente ter juntado ao processo cópia do contrato 

de aluguel entre as partes, não comprovou o alegado inadimplemento. 

Apenas afirma que a requerida não pagou o aluguel integral de janeiro e 

que não pagou o aluguel com vencimento em fevereiro. Contudo, pela 

cópia do contrato juntada aos autos, verifica-se que a relação jurídica 

entre as partes iniciou em dezembro de 2019 e a parte requerente não 

juntou comprovante de transferência/depósito ou recibo dos valores 

pagos para que se comprovasse a alegada interrupção dos pagamentos 

pela requerida. Ademais, não há nos autos qualquer tipo de notificação ou 

cobrança realizada pela requerente em face da requerida de forma 

administrativa (torpedos, mensagens de WhatsApp, etc.) para 

comprovação do alegado inadimplemento. A parte autora também não 

comprovou a inadimplência da requerida quanto à conta de energia elétrica 

(que se encontra em nome de terceiros), já que a simples juntada de cópia 

das faturas não tem o condão de comprovar o inadimplemento. Não há 

aviso de corte ou de débito no presente caso. A comprovação da 

inadimplência é essencial para a concessão da liminar, conforme 

entendimento jurisprudencial pátrio: AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL 

C/C DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO E COBRANÇA. LIMINAR DE 

DESOCUPAÇÃO. CONTRATO VERBAL. INADIMPLÊNCIA DO LOCATÁRIO. 

INEXISTÊNCIA DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA MEDIDA. 

RECURSO NÃO PROVIDO 1. Para o deferimento da medida liminar em ação 

de despejo, é necessária a demonstração de que a parte contrária não 

cumpria com sua obrigação de pagamento dos aluguéis do imóvel locado. 

2. Uma vez não comprovada a existência do contrato de locação entre as 

partes, não há que se falar em inadimplemento por parte do locatário a 

justificar a concessão da pleiteada liminar de desocupação. É que, com 

efeito, inexistindo prova do contrato, não se mostra plausível concluir qual 

foi o valor estipulado a título de aluguel, como e quando este seria pago, o 

que impede a afirmação segura de que o locatário não estaria cumprindo 

com sua obrigação na citada relação contratual. 3. Agravo de Instrumento 

a que se nega provimento. (TJ-MG - AI: 10024133531988001 MG, Relator: 

Domingos Coelho, Data de Julgamento: 29/01/2014, Câmaras Cíveis / 12ª 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/02/2014). LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 

DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C. C. COBRANÇA RELAÇÃO EX 

LOCATO NÃO COMPROVADA AUSÊNCIA DE FUMUS BONI JURIS 

INDEFERIMENTO DA LIMINAR MANTIDO RECURSO NÃO PROVIDO. 

Considerando que não há prova adequada da relação locatícia entre as 

partes, aliado à inexistência de prova fidedigna da inadimplência da 

alegada inquilina, de rigor a manutenção da r. decisão agravada que 

indeferiu a liminar consistente na determinação de desocupação do imóvel 

nos autos da ação de despejo.(TJ-SP - AI: 20090887720138260000 SP 

2009088-77.2013.8.26.0000, Relator: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 

27/08/2013, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

27/08/2013). 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 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, 20 de março de 2020. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1000047-04.2020.8.11.0024

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

DANIEL RIBEIRO BRUNO MARIETTO OAB - MT25894/O (ADVOGADO(A))

ROSANGELA FATIMA DE ALMEIDA PRADO MARIETTO OAB - 

275.037.041-87 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL 

(LITISCONSORTE)

ESTADO DO MATO GROSSO (LITISCONSORTE)

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 : 

1000047-04.2020.8.11.0024. REPRESENTANTE: ROSANGELA FATIMA DE 

ALMEIDA PRADO MARIETTO LITISCONSORTE: ESTADO DO MATO 

GROSSO, BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO 

EXTRAJUDICIAL Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito 

c/c indenização por danos morais e repetição do c/c pedido de tutela de 

urgência ajuizada por ROSÂNGELA FÁTIMA DE ALMEIDA PRADO 

MARIETTO em desfavor do ESTADO DO MATO GROSSO e MASSA 

FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A. Extrai-se da inicial que a 

parte autora é servidora pública estadual aposentada e que pactuou com 

a segunda ré dois contratos de empréstimos com descontos em sua 

aposentadoria contudo, afirma que começaram a ser descontados valores 

referentes a um terceiro contrato desconhecido, no valor de R$ 1.890,77 

mensal. A autora narra que notificou a segunda requerida para que 

apresentasse cópia do aludido contrato, porém, fora informada pela ré que 

o contrato era inexistente. Ante esses fatos, pugna a demandante pela 

concessão de tutela de urgência a fim de que seja determinada à 

requerida a suspensão dos descontos referentes ao contrato inexistente 

(n. 464419239), no valor mensal de R$ 1.890,77, bem como que a ré se 

abstenha de anotar o nome da autora nos cadastros de inadimplentes. No 

mérito, requer a declaração de inexistência do débito acima mencionado, 

bem como o recebimento de indenização por danos morais, em razão da 

cobrança indevida, além da repetição em dobro das cobranças indevidas. 

Com a inicial juntou documentos. O despacho de id. 28102642 determinou 

a comprovação dos requisitos para a concessão da gratuidade da justiça. 

A parte autora juntou os documentos de id. 28343656, contudo, a decisão 

de id. 29110960 indeferiu os benefícios da justiça gratuita e determinou o 
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recolhimento das custas processuais, o que fora cumprido pela parte 

autora. É a síntese do relatório. Fundamenta-se. Decide-se. O Código de 

Processo Civil, regido pela Lei n. 13.105/2015, 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. Feitas essas 

considerações, analisando a pretensão inicial, há requerimento de tutela 

antecipada. O art. 300 do Código de Processo Civil disciplina dois 

pressupostos para a concessão da tutela de urgência (cautelar ou 

antecipatória), consubstanciado na probabilidade do direito, perigo de 

dano (satisfativa) e no risco ao resultado útil do processo (assecuratório). 

Além disso, é incabível a concessão de tutela de urgência quando se 

verificar o perigo da irreversibilidade dos efeitos da decisão, conforme 

sedimentado no art. 300, § 3º, do Código de Processo Civil. No caso em 

tela, verifica-se que a tutela de urgência de natureza antecipatória merece 

acolhimento por este Juízo, tendo em vista o preenchimento dos requisitos 

necessários. No caso, a probabilidade do direito invocado restou 

demonstrada pelos documentos encartados juntamente com a inicial, 

notadamente aquele emitido pelo próprio requerido Banco Cruzeiro do Sul 

S/A, que, após notificado pela parte autora, informou que o contrato 

impugnado pela consumidora não foi localizado, o que, numa ótica de 

cognição sumária, aponta pela cobrança indevida da quantia referente ao 

suposto contrato. A cobrança indevida ganha mais relevância na medida 

em que os contratos reconhecidos pela parte autora como por ela 

pactuados foram localizados e devidamente apresentados pela requerida, 

o que não ocorreu com o contrato referente à cobrança dos valores 

desconhecidos, restando patente a probabilidade do direito invocado. 

Encontra-se presente, ainda, o requisito do periculum in mora, configurada 

a possibilidade de demora no provimento judicial definitivo, haja vista que a 

cobrança de valores realizada diretamente na aposentadoria da parte 

autora reduz a capacidade econômica da consumidora, colocando em 

risco até mesmo a sua subsistência, sobretudo diante do valor 

considerável da parcela impugnada – R$ 1.890,77. Portanto, estando 

presentes os requisitos, a tutela de urgência deve ser deferida. 1 - Diante 

do exposto, este juízo DEFERE a tutela de urgência, motivo pelo qual, 

DETERMINA que a parte requerida suspenda a cobrança do Contrato n. 

464419239, no valor mensal de R$ 1.890,77, da aposentadoria da parte 

autora. Ainda, que se abstenha de incluir o nome da parte autora nos 

cadastros de restrição ao crédito, em razão do débito discutido nos 

presentes autos. 2 – INTIME-SE a parte requerida para cumprimento da 

determinação anterior no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$ 

500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento da presente 

decisão, com esteio no artigo 500 do CPC. 3 – 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. 4 – 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. 5 – 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. 6 – 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. 7 – CUMPRA-SE. 

Chapada dos Guimarães, 23 de março de 2020. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000399-59.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ALVINO MARQUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGNEZ MARIA MENDES LINHARES OAB - MT4979-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA OAB - 171.785.171-15 

(PROCURADOR)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CHAPADA DOS GUIMARÃES- MT DECISÃO 1 – Considerando que o 

endereçamento da petição inicial indica órgão julgador distinto, este Juízo 

DECLARA-SE incompetente para a apreciação do presente processo. 2 – 

Nesse quadro, DETERMINA-SE a redistribuição deste processo para o 

Juizado Especial da Fazenda Pública desta Comarca, promovendo-se as 

baixas necessárias. 3 – CUMPRA-SE.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000498-63.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

SENIRA MARIA VEDANA DUTRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO ZANELLA BONETTI OAB - RS59172 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO DURANTE DOMINGUES (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL JORGE PINHATTI OAB - PR75289 (ADVOGADO(A))

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 : 

1000498-63.2019.8.11.0024. AUTOR(A): SENIRA MARIA VEDANA DUTRA 

REU: LEONARDO DURANTE DOMINGUES Trata-se de ação de ação 

declaratória de nulidade de ato jurídico c/c pedido de cancelamento de 

matrícula proposta por SENIRA MARIA VEDANA DUTRA em desfavor de 

LEONARDO DURANTE DOMINGUES, todos qualificados no processo. 

Sustenta que o seu falecido esposo, Benedito Dutra, adquiriu em 

19.01.1990, um lote de terras situado à época no município de Sinop/MT, 

mediante escritura pública de compra e venda lavrada no cartório do 6º 

Ofício de Cuiabá, um imóvel registrado sob o n. 1.079. Aduz que no ano de 

2016 teve um pedido de financiamento negado pelo banco de Sorriso sob 

o argumento de que havia duplicidade no registro de imóvel porque a 

matrícula originária teria dado origem a um imóvel registado nesta comarca. 

Segue narrando que, em diligências junto ao cartório, constatou que a 

matrícula de n. 17.525 havia sido aberta em 11.11.2013 a requerimento de 

Jaime Luiz Poit (falecido em 02.10.2004 – ID n. 19571705) e em outro 

registo, consta que o requerido teria adquirido o imóvel através de 

escritura pública lavrada em 21.11.2013 no 2º Serviço Notarial e Registral 

de Várzea Grande. Assevera que, como a serventia que realizou a 

escritura que originou a abertura de matrícula nesta comarca, atestou que 

a escrituração da suposta compra e venda se tratava de ato incompleto, 

todos os atos posteriores seriam nulos, em especial a abertura da 

matrícula n. 17.525 nesta comarca de Chapada dos Guimarães. Assim, 

requer a procedência da demanda para declarar a nulidade da abertura da 

matrícula em Chapada dos Guimarães e seu consequente cancelamento. 

À inicial juntou diversos documentos. O despacho de ID n. 23903358, o 

juízo determinou a citação do requerido e designou audiência para 

tentativa de conciliação. Em petição de ID n. 24166847, o requerido 

apresentou petição informando o reconhecimento do pedido, o 

desinteresse na realização de audiência de conciliação e o pedido de 

homologação do acordo entabulado entre as partes. O processo veio 

concluso. Fundamenta-se. Decide-se. I) DA IRREGULARIDADE DA 

REPRESENTAÇÃO Em detida análise do processo, verifica-se a 

impossibilidade de homologação do reconhecimento do pedido da parte 

autora. Em primeiro lugar, a parte requerente, intitulada como “Sucessão 

de Benedito Dutra” casou-se no ano de 1980 (ID n. 19571285) com o 

falecido, sob o regime de comunhão parcial de bens. O imóvel objeto da 
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lide foi adquirido em janeiro de 1990 (ID. 19571290) e o de cujus faleceu 

em maio de 1994 (ID n. 19571287). Inobstante não haver dúvidas de que a 

Sra. Senira encontrava-se casada com o de cujus na data da compra do 

imóvel registrado sob o n. 1.079, conforme declarado em escritura pública 

de compra e venda lavrada no cartório do 6º Ofício de Cuiabá, não há no 

processo prova de abertura de inventário em nome do falecido e ainda a 

comprovação da autora como herdeira exclusiva do falecido. Assim, o 

polo ativo da demanda deveria ser o espólio do Sr. Benedito Dutra, 

representado pela inventariante/viúva-meeira, se for o caso. Ou ainda, se 

for o caso de inexistência de abertura de inventário à época, a parte 

autora não indicou que a Sra. Senira (supostamente representante da 

sucessão) seria de fato a única herdeira e portanto, interessada no 

presente processo. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

COBRANÇA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - ILEGITIMIDADE ATIVA - 

DIREITO DECORRENTE DE SUCESSÃO HEREDITÁRIA - VIÚVA 

POSTULANDO EM NOME PRÓPRIO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO - SENTENÇA MANTIDA. - Havendo outros 

herdeiros necessários e nada existindo nestes autos, que os afastem do 

direito à herança (renúncia, deserdação, etc), a legitimidade ativa para 

buscar o pedido formulado na inicial é do espólio, representado pela 

inventariante, ou ainda, no caso de não aberto ou mesmo já findo o 

inventário, a sucessão, por intermédio de todos os herdeiros do autor da 

herança. (TJ-MG - AC: 10035091426664002 MG, Relator: Valdez Leite 

Machado, Data de Julgamento: 04/04/2013, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 12/04/2013). APELAÇÃO CÍVEL. 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. 

SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO POR ILEGITIMIDADE ATIVA AD 

CAUSAM, COM FULCRO NO ART. 267, INC. VI, DO CPC. IRRESIGNAÇÃO 

DA AUTORA. ALEGADA LEGITIMIDADE. AÇÃO AJUIZADA PELA VIÚVA 

DO TITULAR DA CONTA POUPANÇA. PLURALIDADE DE SUCESSORES. 

AUTORA QUE NÃO COMPROVA SER INVENTARIANTE, TAMPOUCO O 

DESINTERESSE DE DOIS HERDEIROS NO CRÉDITO. LEGITIMIDADE ATIVA 

DO REPRESENTANTE DO ESPÓLIO OU DE TODOS OS HERDEIROS PARA 

PLEITEAR DIREITO PROVENIENTE DA SUCESSÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA 

AD CAUSAM CARACTERIZADA. SENTENÇA EXTINTIVA MANTIDA. 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. "A viúva do poupador não tem 

legitimidade para, em nome próprio, pleitear direito do espólio." (Apelação 

Cível n. 2011.093878-9, de São João Batista, rel. Des. Jânio Machado, j. 

28-06-2012). (TJ-SC - AC: 20140636152 SC 2014.063615-2 (Acórdão), 

Relator: Soraya Nunes Lins, Data de Julgamento: 12/11/2014, Quinta 

Câmara de Direito Comercial Julgado). II – DO LITISCONSÓRCIO PASSIVO 

NECESSÁRIO A parte autora pugna pelo reconhecimento da procedência 

da demanda para fins de “declarar a nulidade da Escritura Pública de 

Compra e Venda realizada no 2º Ofício de Várzea Grande, bem como, por 

consequência, determinar o CANCELAMENTO DA MATRÍCULA Nº 17.525, 

DO LIVRO Nº 2-DU, FOLHA 189 [...]”. Sustenta que à época da lavratura 

da escritura pública de n. 17.525, o Sr. JAIME LUIZ POIT já havia falecido, 

de forma que a nulidade deve ser reconhecida, além de se tratar de 

escritura pública lavrada em duplicidade. Contudo, não constou no polo 

passivo da demanda o espólio de JAIME LUIZ POIT, que figurou à época 

como vendedor do imóvel cuja matrícula a requerente quer que seja 

declarada nula. Nesse caso, indispensável a citação do vendedor do 

imóvel cuja a venda a parte autora pretende desconstituir, conforme 

entendimento maciço da jurisprudência nacional. Ipsis litteris: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA 

PÚBLICA - COMPRA E VENDA - COMPRADOR E VENDEDOR - 

LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO - INOBSERVÂNCIA - 

CORREÇÃO - CABIMENTO. - O litisconsórcio será necessário por 

disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica 

controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos os 

litisconsortes (CPC, art. 47)- Nos casos de litisconsórcio passivo 

necessário, o juiz determinará ao autor que requeira a citação de todos 

que devam ser litisconsortes, dentro do prazo que assinar, sob pena de 

extinção do processo (CPC, art. 115). (TJ-MG - AI: 10000191019009001 

MG, Relator: Ramom Tácio, Data de Julgamento: 23/10/2019, Data de 

Publicação: 24/10/2019). APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E 

VENDA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA 

CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. 

AQUISIÇÃO DE IMÓVEL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. LITISCONSÓRCIO 

PASSIVO NECESSÁRIO COM OS VENDEDORES DO IMÓVEL. SENTENÇA 

DESCONSTITUÍDA. Trata-se de recursos de apelação interpostos contra 

sentença de parcial procedência de ação declaratória de nulidade de 

escritura pública cumulada com pedido de indenização por danos materiais 

envolvendo vício de consentimento na aquisição de imóvel. Consoante a 

exordial, o genitor dos integrantes da sucessão autora, após ficar viúvo, 

passou a manter um relacionamento amoroso com a parte ré. Durante o 

relacionamento, o falecido vendeu o imóvel em que residia em Igrejinha/RS, 

a pedido da demandada, e adquiriu outro imóvel no Município de Nova 

Hartz/RS. A demandada, induzindo o falecido em erro, aproveitando-se do 

seu severo estado depressivo, fez com que a nua-propriedade do imóvel 

adquirido em Nova Hartz/RS fosse registrado em seu nome, sendo o 

extinto mero usufrutuário, além de se apropriar da quantia remanescente 

da venda. Em virtude do erro substancial na realização do negócio jurídico, 

postula a sucessão autora a declaração de nulidade da escritura pública 

lavrada junto ao Tabelionato de... Notas de Sapiranga, bem como a 

condenação da demandada ao pagamento de dano material. A presente 

ação deveria ter sido direcionada também contra os promitentes 

vendedores, por força de litisconsórcio passivo necessário. Assim, 

imperiosa a desconstituição da sentença, de ofício, para regularização da 

composição do pólo passivo, sob pena de inviabilizar o conhecimento da 

ação, com consequente invalidação de todos os atos instrutórios que se 

seguiram à formação do contraditório. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA DE 

OFÍCIO. APELAÇÕES PREJUDICADAS. (TJ-RS - AC: 70076052489 RS, 

Relator: Sylvio José Costa da Silva Tavares, Data de Julgamento: 

03/05/2018, Décima Sétima Câmara Cível - Regime de Exceção, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 11/05/2018). APELAÇÃO – COMPRA E 

VENDA DE IMÓVEL – NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO - Litisconsórcio 

obrigatório - Pretensão do autor de anulação de negócio jurídico de 

compra e venda de imóvel por meio de escritura pública sob argumento de 

simulação – Alegação de que o verdadeiro adquirente do bem é seu pai, 

mas que o imóvel foi transferido a seu irmão em prejuízo de direitos 

sucessórios, tratando-se de único imóvel do patrimônio do genitor - 

Outorgantes vendedores do imóvel que não foram incluídos no polo 

passivo da demanda - Impossibilidade de se pleitear anulação de negócio 

de compra e venda de imóvel sem a participação dos vendedores na lide - 

Litisconsórcio passivo obrigatório que deve ser reconhecido com 

intimação do autor para que providencie a citação dos litisconsortes - 

Artigos 114 e 115 do CPC/2015 (47, do CPC/73) - Nulidade da sentença - 

Prejudicados os argumentos do recurso de apelação - RECONHECERAM, 

DE OFÍCIO, O LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO PARA ANULAR A 

SENTENÇA, COM DETERMINAÇÃO, PREJUDICADO O RECURSO DE 

APELAÇÃO. (TJSP - Acórdão Apelação 1000002-38.2017.8.26.0072, 

Relator(a): Des. Alexandre Coelho, data de julgamento: 02/08/2018, data 

de publicação: 02/08/2018, 8ª Câmara de Direito Privado). 1 - Ante o 

exposto, este Juízo DETERMINA a intimação da senhora SENIRA MARIA 

VEDANA DUTRA para regularizar sua representação processual, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo pelo 

reconhecimento da ilegitimidade ativa. 2 – No mesmo prazo acima 

estabelecido, INTIME-SE a parte autora para regularizar o polo passivo da 

demanda, devendo constar como requerido o espólio de JAIME LUIZ POIT, 

que figurou à época como vendedor na matrícula que a parte requerente 

busca a declaração de nulidade, sob extinção do processo, sem 

julgamento do mérito. 3 – Após o prazo acima assinalado, o que deverá 

ser certificado, RETORNE o processo concluso. 4– INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE. Chapada dos Guimarães/MT, 23 de março de 2020. RAMON 

FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001329-48.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALBERTO AUGUSTO IGLESIAS FERREIRA (REQUERIDO)

AUGUSTO ALBERTO IGLESIAS FERREIRA FILHO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SIDNEI GUEDES FERREIRA OAB - MT7900-O (ADVOGADO(A))

CAROLINE DE MELLO CERQUEIRA MAZZER OAB - MT19676-O 

(ADVOGADO(A))

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070224/3/2020 Página 382 de 758



HUMBERTO AIDAMUS DE LAMONICA FREIRE OAB - MT6000-O 

(ADVOGADO(A))

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 : 

1001329-48.2018.8.11.0024. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

REQUERIDO: AUGUSTO ALBERTO IGLESIAS FERREIRA FILHO, ALBERTO 

AUGUSTO IGLESIAS FERREIRA 1 – Em análise dos autos, verifica-se que 

o exequente requereu a designação de hasta pública do imóvel penhorado 

e avaliado pelo oficial de justiça (id. 27134299). Apesar do requerimento 

do credor, com a vigência do Código de Processo Civil regido pela Lei n. 

13.105/2015, este Juízo possui o entendimento, segundo o qual a 

realização de expropriação de bens do executado através de hasta 

pública deve preceder da tentativa de alienação por iniciativa particular. 

Desta feita, a venda judicial de bem por leiloeiro nomeado pelo Juízo 

somente se mostra cabível quando o credor demonstrar de maneira 

fundamentada a ausência de êxito na realização de alienação por iniciativa 

particular. A venda de bem do executado constrito por sua própria 

iniciativa é mais condizente com a efetividade dos princípios da menor 

onerosidade, da economia processual e da efetividade do processo 

executivo, visto que permite ao exequente alienar o bem em preço 

superior ao da avaliação, além da facilidade pela desnecessidade de 

atender aos atos burocráticos que devem ser tomados na hipótese de 

venda judicial através de leiloeiro, como também se tornar uma alternativa 

mais econômica tanto para o credor e também para o devedor, resultando 

em uma execução equilibrada para as partes processuais. Sendo assim, 

INDEFERE-SE o pedido de alienação por hasta pública, formulado pelo 

exequente. 2 – Nos termos do art. 880 do CPC, na hipótese da inexistência 

de irresignação da parte executada, AUTORIZA-SE o credor a alienar por 

sua própria iniciativa o(s) imóvel(is) penhorado(s) e avaliado(s) nos autos. 

3 – CONSIGNE-SE o prazo de 06 (seis) meses para a alienação particular 

do(s) bem(ns), devendo diligenciar e demonstrar que buscou maneiras 

para a efetivação do ato dentro deste período, sob pena de inviabilizar 

eventual pedido de alienação judicial. 4 – O credor deverá colacionar os 

autos a minuta contratual com a qualificação do(s) possível(is) 

adquirente(s) do(s) bem(ns), como também a forma de pagamento, que 

poderá ocorrer de maneira parcelada, utilizando-se como preço mínimo o 

consignado na avaliação. 5 – Na hipótese de alienação do(s) bem(ns) em 

parcelas sucessivas na forma acima, deverá o adquirente prestar em 

favor do credor, garantia real ou fidejussória idônea (carta de fiança 

bancária) do montante pendente de inadimplemento. 6 – Na hipótese de 

concretização da venda dos bens na forma acima, INTIME-SE a parte 

executada para que, no prazo de 05 (cinco) dias, possa tomar 

conhecimento da alienação, bem como manifestar o que entender de 

direito. 7 – Após, observado o prazo consignado de 06 (seis) meses, não 

sendo realizada a avaliação ou na hipótese de sua concretização, neste 

caso, depois de intimada a parte executada, INTIME-SE o exequente para 

requerer o que entender de direito no prazo de 15 dias. 8 – CUMPRA-SE. 

Chapada dos Guimarães/MT, 23 de março de 2020. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000405-66.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONI MARIA VIEIRA DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDA VOINE DE SOUZA NERI OAB - MT8740/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

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 : 

1000405-66.2020.8.11.0024. AUTOR(A): SIMONI MARIA VIEIRA DA CRUZ 

REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Trata-se de ação 

previdenciária para restabelecimento de aposentadoria por invalidez ou 

auxílio-doença com pedido de tutela de urgência ajuizada por SIMONI 

MARIA VIEIRA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

(INSS), sustentando, em síntese, que é portadora da patologia CID H. 54.4, 

cegueira em um olho, recebendo benefício de aposentadoria por Invalidez 

– NB 531.366.735 – 8, cuja sentença encontra-se em fase de execução 

(Código 17171) com trâmite na 2ª Vara desta comarca. Narra que, após 

convocação para perícia médica de revisão do INSS, em 29/09/2018, o 

médico perito constatou a ausência de invalidez, determinado a cessação 

completa da aposentadoria em 29/03/2020. Sustenta que não foi 

corretamente examinada pelo médico da autarquia demandada, por não ter 

sido considerado sua real situação de saúde. À inicial juntou documentos. 

É o relato do essencial. Fundamenta-se. Decide-se. Para a concessão da 

antecipação dos efeitos da tutela, enquanto modalidade de tutela de 

urgência, segundo o disposto no ‘caput’ do artigo 300 do Código de 

Processo Civil, necessário é o cumprimento de dois requisitos, a saber “a 

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

processo”. Verifica-se, ainda, que a antecipação de tutela pretendida não 

pode ser deferida em razão do caráter alimentar das prestações, o que 

representa irreversibilidade do provimento que se anteciparia, vedada pelo 

§ 3º do artigo 300 do Código de Processo Civil. 1 - Ressalta-se, ademais, 

não serem verossímeis, por ora, as alegações apresentadas, a considerar 

que a prova dos requisitos para a manutenção do recebimento da 

aposentadoria por invalidez está a depender de produção probatória. 

Assim, INDEFERE-SE o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. 2 – 

DEFERE-SE o pedido de gratuidade de justiça à parte autora, com base no 

artigo 98 do CPC/2015, por ter a parte autora comprovado nos autos a 

insuficiência de recursos para pagar o valor referente às custas 

processuais, conforme disposto no artigo 98, ‘caput’, do Código de 

Processo Civil. 3 – Tendo em vista o Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV n° 

1/2016, no qual a Advocacia Geral da União em Mato Grosso registra 

expressamente, em nome das entidades que representa, que não possui 

interesse na composição consensual por meio da audiência de que trata o 

art. 334 do CPC/2015, este Juízo DEIXA de determinar a designação de 

audiência de conciliação. 4 - De outro lado, visando adequar as 

necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela do 

direito vindicado, com fulcro no art. 139, VI do CPC/2015 e art. 1°, da 

Recomendação Conjunta n° 01/2015 do CNJ, estabelecida entre o CNJ, a 

Advocacia-Geral da União e o Ministério da Previdência Social, este juízo 

altera a ordem de produção de prova e DETERMINA, antes da citação da 

autarquia previdenciária, a realização de perícia médica na parte autora 

para aferição da alegada incapacidade laborativa. 5 - Para tanto, NOMEIA 

como perito médico o Dr. João Leopoldo Baçan, que servirá 

escrupulosamente, independentemente de compromisso. O exame médico 

consistirá na averiguação da condição física da parte autora, de seu 

quadro de saúde e do histórico clínico da enfermidade segundo os 

exames, atestados e relatórios médicos por ela apresentados, com 

elaboração de laudo ao final, detalhando todas as impressões colhidas. 6 - 

Com fundamento nos artigos 25 e 28, parágrafo único, da Resolução n° 

305/2014 do Conselho da Justiça Federal, este juízo FIXA desde já em R$ 

500,00 (quinhentos reais) os honorários periciais, que serão arcados pela 

Justiça Federal, já que se trata de processo tramitando no âmbito da 

jurisdição federal delegada. 7 –Em seguida, INTIME-SE o perito nomeado 

para informar a data de realização da perícia, devendo ser intimada a 

parte autora. 8 Advirta-se o perito nomeado de que deverá responder com 

clareza e objetividade os quesitos da parte autora e deste Juízo, que 

indica como seus os quesitos unificados aprovados pela Recomendação 

Conjunta n° 01/2015 do CNJ (vide Formulário de Perícia, Hipóteses de 

Pedido de Auxílio-Doença ou Aposentadoria por Invalidez), devendo 

fornecer o laudo no prazo de 15 (quinze) dias, podendo pedir prorrogação 

desse prazo, se for essencialmente necessário, justificando por escrito 

essa situação, para apreciação judicial. 9 -INTIME-SE a parte autora 

acerca do local e da data assinalada para realização da perícia, conforme 

exigência do art. 474 do Código de Processo Civil, devendo o laudo pericial 

ser apresentado nos autos no prazo de 30 (trinta) dias, devendo o Sr. 

Perito ser cientificado deste prazo (art. 465 do CPC). 10 As partes 

poderão arguir o impedimento ou suspeição do perito, indicar assistentes e 

formular quesitos no prazo de 15 (quinze) dias, conforme prevê o art. 465, 

§1º, incisos I, II e III do CPC. 11 – As partes poderão manifestar sobre o 

laudo do perito no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente 

técnico de cada uma das partes, neste mesmo prazo, apresentar seu 

respectivo parecer, conforme disposição do art. 477, §1º, do Código de 

Processo Civil. 12 - Aportado o laudo aos autos, CITE-SE a parte requerida 

para contestar a ação no prazo de 30 dias (arts. 183, 335 e seguintes do 

CPC), prazo em que a autarquia também manifestar quanto à perícia 

realizada e juntar ao feito cópia do processo administrativo (incluindo 

eventuais perícias administrativas) e/ou informes dos sistemas 
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informatizados relacionados às perícias médicas realizadas, conforme art. 

1°, II e IV, da Recomendação Conjunta n° 01/2015 do CNJ. 13 - Contestada 

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

dias (arts. 350 e 351 CPC). 14 - Manifestando-se as partes quanto ao teor 

do laudo médico pericial (após a impugnação à contestação), solicite-se o 

pagamento do perito junto ao Diretor do Foro da Seção Judiciária de Mato 

Grosso, anexando cópia da presente nomeação. 15 – Por fim, remeta-se o 

processo CONCLUSO para demais deliberações. 16 – INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE. Chapada dos Guimarães/MT, 23 de março de 2020. RAMON 

FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000874-83.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETE CARDOSO DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo : 

1000874-83.2018.8.11.0024. AUTOR(A): ELIZABETE CARDOSO DA SILVA 

REU: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A I – 

Relatório Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c 

pedido de tutela de urgência c/c indenização por danos materiais e morais 

ajuizada por ELIZABETE CARDOSO DA SILVA em face de ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, ambos qualificados no 

processo. Aduz a parte autora, grosso modo, que foi surpreendida com 

uma cobrança abusiva por parte da Requerida, no valor de R$ 6.281,65 

(seis mil duzentos e oitenta e um reais e sessenta e cinco centavos), o 

que seria desarrazoado em comparação ao valor das faturas comumente 

cobradas. Ainda sustenta que, no período de 2015 a 2017 não havia 

moradores no imóvel, que justificasse a cobrança nesse patamar. Salienta 

que apresentou recurso ao departamento técnico comercial da Energisa, 

que apenas se limitou a propor o parcelamento do débito. Requer, 

portanto, em tutela antecipada, a retirada de seu nome dos órgãos de 

proteção ao crédito e, no mérito, que seja declarada a inexistência do 

débito, com a condenação ao pagamento de indenização por danos 

morais. Com a inicial, juntou documentos. A decisão de id. 15352470 

indeferiu a tutela de urgência requerida. Realizada audiência, não houve 

conciliação entre as partes (id. 17018656). Na manifestação de id. 

20031616, a parte autora informou que a ré promoveu a suspensão da 

energia elétrica na unidade consumidora e requereu a sua religação. A 

certidão de id. 22181503 informou o decurso do prazo sem apresentação 

de resposta pela requerida. O Juízo deferiu o pedido da parte autora a fim 

de que fosse determinada a religação da energia elétrica. A parte 

demandada apresentou manifestação no id. 23075758, aduzindo a 

presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na exordial, em 

razão da revelia, e a validade da manifestação apresentada. No mais, 

defende que a suspensão do fornecimento de energia elétrica se deu em 

razão do inadimplemento de fatura regular de consumo, que a cobrança 

do valor impugnado se deu a título de recuperação de consumo, em razão 

de procedimento irregular de religação da unidade consumidora pela parte 

autora, que foram adotados os procedimentos necessários para 

verificação da irregularidade e a inexistência de danos indenizáveis. O 

feito fora saneado no id. 26445436, sendo decretada a revelia da parte ré 

determinada a intimação das partes para especificarem as provas a serem 

produzidas. A parte demandada pugnou pela designação de prova pericial 

indireta, bem como a realização de audiência de instrução e julgamento (id. 

27250090). A parte autora informou que não pretende produzir outras 

provas (id. 27399868). O processo veio concluso. II - Fundamentação Não 

obstante requerida a dilação probatória pela ré, o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento antecipado da lide, na forma do art. 

355, inciso I, do CPC, uma vez que os elementos capazes de elucidar a 

questão já se encontram coligidos ao feito. A parte autora é consumidora, 

conforme disposto no art. 2º do CDC. Bem por isso, a responsabilidade da 

parte demandada é objetiva, por força dos artigos 12 e 14 do CDC, de 

modo que não está condicionada à demonstração de culpa/dolo, 

assumindo tal “múnus” por conta do risco-proveito das atividades 

desenvolvidas. Sem delongas, a fim de que seja verificada a legitimidade 

ou não do débito exigido pela empresa demandada, faz-se imprescindível 

a comprovação pela ré acerca do efetivo desvio de energia elétrica, uma 

vez que a concessionária de serviço público é quem possui o 

conhecimento técnico e informativo acerca do serviço, bem como em torno 

da alegada alteração no funcionamento do mesmo. Nesse ponto, conforme 

estabelece a Resolução n. 414/2010 da ANEEL (artigos 129 e 115), 

constatando procedimento irregular, as concessionárias fornecedoras de 

energia elétrica devem certificar o ocorrido, praticando todos os atos 

necessários para a contenção da conduta, inclusive mediante emissão de 

cobrança da diferença de consumo dirigida ao responsável pela unidade 

consumidora. Além do mais, a concessionária de serviço público deve 

adotar todas as providências necessárias para que o usuário acompanhe 

a verificação da suposta fraude no medidor de energia elétrica. Nos 

termos da aludida resolução: “Art. 129. Na ocorrência de indício de 

procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências 

necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não 

faturado ou faturado a menor. § 1º A distribuidora deve compor conjunto 

de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio 

dos seguintes procedimentos: I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção 

– TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta 

Resolução; II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida 

pelo consumidor ou por seu representante legal;” No vertente caso, o 

Termo de Ocorrência e Inspeção fora juntado nos autos (id. 15233664), 

sendo constatado que a unidade consumidora estava desligada e fora 

religada sem medidor em campo. Vale ressaltar que o aludido documento 

fora devidamente assinado por pessoa identificada, o que não fora 

controvertido pela parte demandante. Além do mais, foram acostados os 

históricos de consumo durante todo o período, que revelam a existência 

de consumo nas datas em que se promoveu o cálculo da recuperação de 

consumo, fatos esses que sequer foram impugnados pela parte autora, 

mesmo sendo intimada para produzir outras provas. Assim, conforme 

prevê a Resolução nº 456/2000 da ANEEL - Agência Nacional de Energia 

Elétrica e, desde que observados os princípios constitucionais aplicáveis à 

sua atividade, a concessionária de serviço público pode cobrar por 

consumo de energia elétrica que deixou de ser registrado durante o 

período em que a cobrança se deu de forma irregular, sendo possível o 

lançamento da cobrança retroativa, por estimativa, referente à “energia 

não faturada”. Assim, provada a irregularidade do consumo e ausência de 

medição no período indicado, deve ser reconhecido o direito da 

concessionária à cobrança da diferença, sob pena de enriquecimento sem 

causa do usuário do serviço, não havendo qualquer abusividade praticada 

pela parte demandada. Bem por isso, diante da legitimidade do débito, não 

há que se falar em indenização por danos morais. III – Dispositivo Ante o 

exposto, este Juízo NÃO ACOLHE a pretensão da parte autora, 

JULGANDO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na exordial. Bem por 

isso, CONDENA-SE a parte demandante ao pagamento das custas 

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

valor da causa, conforme o art. 85, § 2º, do CPC, contudo, suspensas em 

razão da gratuidade deferida à parte autora, na forma do art. 98, § 3º, do 

CPC. Por oportuno, DECLARA-SE EXTINTO o presente feito com resolução 

de mérito, nos termos do inciso I do art. 487 do CPC. Após o trânsito em 

julgado e cumpridas as formalidades legais, ARQUIVE-SE com as 

anotações e baixas de estilo. INTIMEM-SE. CUMPRAM-SE. Chapada dos 

Guimarães/MT, 23 de março de 2020. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz 

de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000031-55.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

J. A. D. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSEMAR HONORIO BARRETO JUNIOR OAB - MT8578-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. M. C. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO OAB - MT0013926A-O 
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(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 1000031-55.2017.8.11.0024 EXEQUENTE: JOSE ANTONIO 

DETONI EXECUTADO: MARISTELA MARTINS CANAS Vistos etc. Indefiro o 

pedido de id. 24072519, tendo em vista que o exequente não informou o 

endereço da executada para cumprimento da ordem de penhora. Intime-se 

para em 5 (cinco) dias apresentar bens passíveis de penhora, sob pena 

de extinção. Cumpra-se. Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000139-84.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO ALVES ALVARENGA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Diego Reis Carmona OAB - MT20889/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MICHEL SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA (EXECUTADO)

 

Intimação da parte promovente para, no prazo de 05 dias, manifestar 

requerendo o que de direito, sob pena de arquivamento dos autos. 

Chapada dos Guimarães-MT, 20 de março de 2020. Luciana Marques 

Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010415-65.2011.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ESTEVAO VALENTE LANDIN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELSEN EUSTAQUIO DA SILVA OAB - MT0009813A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ AUGUSTO GOIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO PROENÇA OAB - MT15440-O (ADVOGADO(A))

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

MOSAR FRATARI TAVARES OAB - MT3239-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte EXEQUENTE para, no prazo de 05 dias, manifestar 

acerca da certidão do Oficial de Justiça, requerendo o que de direito, sob 

pena de arquivamento dos autos. Chapada dos Guimarães-MT, 20 de 

março de 2020. Luciana Marques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000662-96.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTINA DOS REIS DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte promovente para, no prazo de 05 dias, manifestar 

requerendo o que de direito, sob pena de arquivamento dos autos. 

Chapada dos Guimarães-MT, 20 de março de 2020. Luciana Marques 

Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010320-59.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO SANTANA DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KESSIA NAYANNE AMARAL MATOS OAB - MT0019561A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte promovente para, no prazo de 05 dias, manifestar 

requerendo o que de direito, sob pena de arquivamento dos autos. 

Chapada dos Guimarães-MT, 20 de março de 2020. Luciana Marques 

Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000128-21.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

BC INDUSTRIA AUTOMACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT15373-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGROBR - COMERCIO INDUSTRIAL E REPRESENTACOES EIRELI 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MOSAR FRATARI TAVARES OAB - MT3239-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte promovente para, no prazo de 05 dias, manifestar 

requerendo o que de direito, sob pena de arquivamento dos autos. 

Chapada dos Guimarães-MT, 20 de março de 2020. Luciana Marques 

Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000427-95.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA DIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT12952-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte promovente para, no prazo de 05 dias, manifestar 

requerendo o que de direito, sob pena de arquivamento dos autos. 

Chapada dos Guimarães-MT, 20 de março de 2020. Luciana Marques 

Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000095-31.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CARMERINDO PINHEIRO DE SOUSA MAMORE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLO RAMIRES FONSECA OAB - MT18969-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINE MARQUES VITOR DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAUL COELHO CURVO OAB - MT11732/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

FRANCISCO DE MELO ROSA (TESTEMUNHA)

 

Intimação da parte exequente para, no prazo de 05 dias, manifestar 

requerendo o que de direito, tendo em vista o decurso de prazo para a 

parte executada. Chapada dos Guimarães-MT, 20 de março de 2020. 

Luciana Marques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000403-96.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE CRISTINA DE LUCENA SILVA MARTINS DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES SOUZA OAB - MT19614-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HAUANYA RAQUEL MORAES DA SILVA (REU)

 

PROCESSO n. 1000403-96.2020.8.11.0024 POLO ATIVO:SIMONE 

CRISTINA DE LUCENA SILVA MARTINS DE SOUZA ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES SOUZA POLO 

PASSIVO: HAUANYA RAQUEL MORAES 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: CHAPADA GUIMARÃES - 
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J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 19/05/2020 Hora: 15:00 , no 

endereço: PRAÇA RAFAEL DE SIQUEIRA, 970, CENTRO, CHAPADA DOS 

GUIMARÃES - MT - CEP: 78195-000 . 22 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: 1001946-71.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA OAB - MT4907-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SONIA APARECIDA ARAUJO VERDELHO (EXECUTADO)

 

Intimação da parte exequente para, no prazo de 05 dias, manifestar 

requerendo o que de direito, tendo em vista certidão de decurso de prazo 

ID 30573388. Chapada dos Guimarães-MT, 23 de março de 2020. Luciana 

Marques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000385-75.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAM DE PINHO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 1000385-75.2020.8.11.0024 REQUERENTE: MIRIAM DE 

PINHO DA SILVA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL 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 a prévia negativa administrativa 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 “sempre que possível, a solução 

consensual do conflito”, evitando-se, assim, a judicialização 

desnecessária. 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, intime-se o promovente, 

na pessoa de seu patrono, para no prazo de 15 (quinze) dias, na forma do 

art. 321 do CPC, emendar a inicial trazendo aos autos a tentativa de 

resolução administrativa do conflito na referida plataforma eletrônica, para 

o cumprimento do requisito do art. 485, VI, do CPC, sob pena de extinção. 

Transcorrido o prazo acima, certifique-se e volvam-me conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Comarca de Colíder

1ª Vara

Intimação

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

Processo Número: 1000982-26.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DE BRITO (REQUERENTE)

MARIA MONICA DE ARAUJO BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA REGINA POLIDORIO OAB - MT18875/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTE JUÍZO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1000982-26.2019.8.11.0009. REQUERENTE: JOAO 

BATISTA DE BRITO, MARIA MONICA DE ARAUJO BRITO REQUERIDO: 

ESTE JUÍZO Vistos. Cuida-se de “alvará judicial” requerido por JOÃO 

BATISTA DE BRITO e MARIA MÔNICA DE ARAÚJO BRITO. Alegam os 

requerentes na inicial, em síntese, que são genitores de Éllisson Diego de 

Brito, que residia com eles nesta cidade de Colíder/MT, vindo a óbito no dia 

09/04/2019, em decorrência de neoplasia maligna. Asseveram que, ao se 

habilitarem como sucessores processuais na reclamação trabalhista nº. 

0000679- 80.2018.5.23.0041, promovida pelo de cujus em desfavor de 

Construtora Metropolitana S/A, que tramita na Vara do Trabalho da 

Comarca de Jaciara, o respectivo Juiz do Trabalho exigiu alvará judicial a 

fim de comprovar a qualidade regular de sucessores dos requerentes, já 

que os mesmos não constam como habilitados junto ao órgão da 

Previdência Social. Assim, postulam os autores pela expedição do alvará 

judicial, a fim de certificar que são os únicos e exclusivos beneficiários 

dos valores não recebidos em vida pelo de cujus. Entre um ato e outro, 

vieram os autos conclusos para deliberações. É o epítome do necessário. 

FUNDAMENTO e DECIDO. O pleito dos autores merece acolhimento. Como 

é cediço, o pedido de expedição de alvará judicial é procedimento especial 

de jurisdição voluntária (art. 725, inc. VII, do CPC). Por meio da jurisdição 

voluntária busca-se do Poder Judiciário a integração da vontade para 

torná-la apta a produzir determinada situação jurídica. Destarte, há certos 

efeitos jurídicos decorrentes da vontade humana que somente podem ser 

obtidos após a integração dessa vontade perante o estado-juiz, que o faz 

após a fiscalização dos requisitos legais para a obtenção do resultado 

almejado. A Lei nº. 6.858/80, logo em seu artigo primeiro, assevera que 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. No caso dos autos, os requerentes postulam por provimento 

jurisdicional que ateste serem eles os legítimos sucessores dos bens 

deixados pelo falecido Éllisson Diego de Brito, que era filho único dos 

autores, a fim de que possam levantar os créditos trabalhistas não 

recebidos pelo de cujus em vida. Como é sabido, na sucessão, o 

chamamento dos sucessores é feito de acordo com uma sequência 

denominada ordem da vocação hereditária (art. 1.829 e seguintes do 

Código Civil). Consiste esta, portanto, na relação preferencial pela qual a 

lei chama determinadas pessoas à sucessão hereditária. O chamamento 

dos sucessores é realizado por classes, sendo que a mais próxima exclui 

a mais remota (arts. 1.833, 1.836, § 1º, e 1.840 do Código Civil). Eis a 

ordem estabelecida pela legislação civil em vigor: Art. 1.829. A sucessão 

legítima defere-se na ordem seguinte: I - aos descendentes, em 

concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo se casado este com o 

falecido no regime da comunhão universal, ou no da separação obrigatória 

de bens (art. 1.640, parágrafo único); ou se, no regime da comunhão 

parcial, o autor da herança não houver deixado bens particulares; II - aos 

ascendentes, em concorrência com o cônjuge; III - ao cônjuge 

sobrevivente; IV - aos colaterais. Conforme informado na inicial, os 

requerentes são pais do de cujus (figuram em segundo na ordem 

hereditário), o que se comprova pelos documentos colacionados aos 

autos, notadamente pela certidão de nascimento e de óbito do Senhor 

Éllisson. Consta que o falecido não era casado e não teve filhos (estes 

figuram em primeiro na ordem hereditária), o que se denota pela certidão 

de inexistência de dependentes habilitados junto ao INSS (id. 20504304), 

bem como pelas informações constantes na certidão de óbito (id. 

20504129). Assim, após detida análise das provas amealhadas ao feito, 

sem menoscabo de eventual interesse de terceiros ou outros herdeiros na 
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matéria – que não se tem notícia de existirem –, tenho que a pretensão dos 

autores é legítima. Os créditos trabalhistas que pertenciam ao falecido 

foram transmitidos aos herdeiros, no caso, seus pais, pelo princípio de 

saisine, na forma do art. 1.784 do Código Civil: “aberta a sucessão, a 

herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e 

testamentários”, sucessão esta que se abre no lugar do último domicílio do 

falecido, de acordo com o art. 1.785 do Código Civil, nada a contrariar que 

seria exatamente nesta Comarca. Assim, na falta de descendentes ou 

cônjuge/companheiro dentre os herdeiros necessário, devem ser 

chamados para suceder os ascendentes, no caso os requerentes, que 

comprovarem serem genitores do de cujus, sendo o caso de deferir o 

alvará judicial solicitado. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pleito 

formulado na inicial, o que faço com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, inc. I, do CPC, e DETERMINO seja expedido o competente alvará 

judicial reconhecendo JOÃO BATISTA DE BRITO e MARIA MÔNICA DE 

ARAÚJO BRITO como legítimos e únicos herdeiros de Éllisson Diego de 

Brito, com vistas a futura percepção de valores decorrentes de 

indenização trabalhista e verbas rescisórias, bem como de saldo individual 

do FGTS e do PIS-PASEP em nome do falecido. Descabida a condenação 

ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, vez que não 

houve pretensão resistida. Custas a cargo dos requerentes, observado, 

se for o caso, o disposto no art. 98, § 3º, do CPC. INTIMEM-SE. Certificado 

o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, procedendo com as baixas 

e anotações de praxe. 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: 1001909-89.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

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

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA DA SILVA OAB - 025.481.571-56 (REPRESENTANTE)

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 

DECISÃO Processo: 1001909-89.2019.8.11.0009. AUTOR(A): G. S. D. S. 

REPRESENTANTE: FABIANA DA SILVA REU: INSS INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. RECEBO a inicial em todos seus termos. 

DEFIRO o benefício da justiça gratuita em favor da parte autora, que 

poderá ser revisto a qualquer tempo acaso se altere a situação econômica 

da parte ou acaso se verifique ser inverídica a alegada hipossuficiência 

econômica. A tutela de urgência, prevista no art. 300, caput, do Código de 

Processo Civil, deve ser deferida quando houver elementos que 

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

resultado útil do processo. Preceitua o art. 203, inc. V, da Constituição 

Federal que a assistência social será prestada a quem dela necessitar, 

independentemente de contribuição à seguridade social, e tem por 

objetivos, dentre outros, a garantia de um salário mínimo de benefício 

mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não 

possuir meios de prover à própria manutenção ou de tê-la provida por sua 

família, conforme dispuser a lei. Conforme o art. 20, § 2º, da Lei nº 

8.742/93, que dispõe sobre a organização da Assistência Social, com a 

redação dada pela Lei nº 12.470/11, conceitua-se a pessoa com 

deficiência “aquela que tem impedimentos de longo prazo de natureza 

física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com 

diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na 

sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. 

Avançando a leitura do mesmo artigo, o § 10º orienta: “considera-se 

impedimento de longo prazo, para os fins do § 2º deste artigo, aquele que 

produza efeitos pelo prazo mínimo de 2 (dois) anos”. Com a devida 

licença, entendo que os documentos que instruíram a inicial não são aptos 

ao ponto de evidenciar a probabilidade do direito da parte autora, vez que 

o documento médico apresentado é insuficiente para comprovar o 

impedimento de longo prazo, fator imprescindível para atestar a condição 

de deficiência. Ademais, não restou claro o preenchimento do requisito 

insculpido no § 3º do art. 20 do CPC, que considera incapaz de prover a 

manutenção da pessoa com deficiência ou idosa a família cuja renda 

mensal per capita seja inferior a 1/4 (um quarto) do salário-mínimo. 

Portanto, é necessária a melhor elucidação dos fatos, o que será possível 

apenas por meio de um juízo de cognição exauriente, para aferir se a 

parte autora tem ou não direito à percepção do benefício assistencial 

vindicado. Pelo exposto, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada. Deixo de 

designar audiência de conciliação, tendo em vista o disposto no 

Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV 01/2016, no qual se expressa o 

desinteresse da Fazenda Pública na participação em atos desta natureza. 

CITE-SE a Autarquia Previdenciária para, querendo, apresentar resposta, 

dentro do prazo de 30 (trinta) dias (artigo 183, NCPC), fazendo-se 

constar, outrossim, as advertências do artigo 344 do CPC. Apresentada 

contestação, INTIME-SE a parte autora para impugná-la, no prazo legal. 

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

Colíder-MT, data da assinatura eletrônica. (assinado digitalmente) 

RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001182-04.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

J. A. V. D. S. (EXEQUENTE)

J. T. V. D. S. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GEILTON BEZERRA DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDILSON GOULART OAB - MT18669/O-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: 1001182-04.2017.8.11.0009. EXEQUENTE: J. T. V. 

D. S., J. A. V. D. S. EXECUTADO: GEILTON BEZERRA DA SILVA Vistos. 

Cuida-se de ação de alimentos em fase de cumprimento de sentença, em 

que são partes as em epígrafe. Entre um ato e outro, as partes celebraram 

acordo extrajudicial. Instado à manifestação, o Ministério Público opinou 

pela homologação do termo. É o sucinto relatório. 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 pôr 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. Ante o exposto, em consonância 

com o ente ministerial, HOMOLOGO a autocomposição em todos os seus 

termos e cláusulas, para que surtam os jurídicos e legais efeitos, nos 

termos do artigo 487, III, b, do CPC. DEFIRO o benefício da gratuidade 

processual em favor das partes, cujas obrigações de sua sucumbência 

ficarão sob condição suspensiva, nos moldes do art. 98, § 3º do CPC. 

CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado. Após, AO ARQUIVO com as 

anotações e baixas de estilo. PUBLIQUE-SE. CIENTIFIQUE-SE o Ministério 

Público. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Colíder-MT, data da assinatura eletrônica. (assinado digitalmente) 

RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

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

Processo Número: 1001290-96.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

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

Advogado(s) Polo Ativo:

IZABEL DA SILVA RAMOS OAB - 013.833.111-10 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

H. D. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELISANGELA DINARTE SOARES OAB - MT11875-A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)
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SENTENÇA Processo: 1001290-96.2018.8.11.0009. AUTOR(A): A. S. R. D. 

REPRESENTANTE: IZABEL DA SILVA RAMOS REU: HELITON DAMIAO 

Vistos. Cuida-se de ação revisional de alimentos em que são partes as em 

epígrafe. Entre um ato e outro, as partes celebraram acordo em audiência 

de conciliação. Instado à manifestação, o Ministério Público opinou pela 

homologação do termo. É o sucinto relatório. 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 pôr 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. Ante o exposto, em consonância 

com o ente ministerial, HOMOLOGO a autocomposição em todos os seus 

termos e cláusulas, para que surtam os jurídicos e legais efeitos, nos 

termos do artigo 487, III, b, do CPC. DEFIRO o benefício da gratuidade 

processual em favor das partes, cujas obrigações de sua sucumbência 

ficarão sob condição suspensiva, nos moldes do art. 98, § 3º do CPC. 

CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado. Após, AO ARQUIVO com as 

anotações e baixas de estilo. PUBLIQUE-SE. CIENTIFIQUE-SE o Ministério 

Público. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Colíder-MT, data da assinatura eletrônica. (assinado digitalmente) 

RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000276-14.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO LEANDRO DORINI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILSON GOULART OAB - MT18669/O-O (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: 1000276-14.2017.8.11.0009. AUTOR(A): 

ALESSANDRO LEANDRO DORINI REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Trata-se de ação em fase de cumprimento 

de sentença promovida pela parte exequente em desfavor da parte 

executada. Compulsando os autos, verifica-se que houve a expedição de 

RPV/Precatório para o pagamento da execução, razão pela qual a parte 

exequente requer o levantamento de valores. É o que merece registro. 

DECIDO. Ante o exposto, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO nos termos dos 

artigos 924, inciso III, e 925, ambos do Código de Processo Civil. DEIXO de 

condenar a parte executada em honorários advocatícios por não haver 

resistência, na autorização do art. 85, § 7º, do Código de Processo Civil. 

PROCEDA o(a) Sr(a). Gestor(a) Judiciário(a) com as providências 

necessárias para o levantamento da verba depositada pela autarquia 

requerida, transferindo-o à conta indicada. COMUNIQUE-SE a parte 

exequente pessoalmente. Levantado os valores depositados e não 

havendo requerimentos, REMETAM-SE os autos ao arquivo, dando-se 

baixa no relatório estatístico. DEIXO de intimar a parte executada para 

apresentar impugnação ou recurso em razão da revogação do Provimento 

n.° 68 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ. PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, 

data da assinatura eletrônica. (assinado digitalmente) RICARDO FRAZON 

MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000160-03.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE COLIDER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT22241/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO CARLOS COMINI (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1000160-03.2020.8.11.0009. EXEQUENTE: MUNICIPIO 

DE COLIDER EXECUTADO: GILBERTO CARLOS COMINI Vistos. CITE-SE a 

parte executada para, no prazo de (05) dias, pagar a dívida com os 

acréscimos legais ou garantir a execução com o oferecimento de bens à 

penhora, observado a ordem do artigo 9º da Lei n. 6.830/80. Caso a parte 

executada não pague a dívida nem nomeie bens à penhora, deverão ser 

penhorados tantos bens quanto bastem para a satisfação do débito, 

procedendo-se desde logo a avaliação. A parte executada poderá 

oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da 

penhora ou da assinatura do termo, nos moldes do artigo 16 da Lei de 

Execução Fiscal; Para a hipótese de pronto pagamento, fixo os honorários 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. INTIMEM-SE e 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, 

data da assinatura eletrônica. (assinado digitalmente) RICARDO FRAZON 

MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000361-92.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE COLIDER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT22241/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ANTONIO RUEDA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1000361-92.2020.8.11.0009. EXEQUENTE: MUNICIPIO 

DE COLIDER EXECUTADO: JOSE ANTONIO RUEDA Vistos. CITE-SE a parte 

executada para, no prazo de (05) dias, pagar a dívida com os acréscimos 

legais ou garantir a execução com o oferecimento de bens à penhora, 

observado a ordem do artigo 9º da Lei n. 6.830/80. Caso a parte 

executada não pague a dívida nem nomeie bens à penhora, deverão ser 

penhorados tantos bens quanto bastem para a satisfação do débito, 

procedendo-se desde logo a avaliação. A parte executada poderá 

oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da 

penhora ou da assinatura do termo, nos moldes do artigo 16 da Lei de 

Execução Fiscal; Para a hipótese de pronto pagamento, fixo os honorários 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. INTIMEM-SE e 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, 

data da assinatura eletrônica. (assinado digitalmente) RICARDO FRAZON 

MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000368-84.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE COLIDER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT22241/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE GUEDES DO VALE (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1000368-84.2020.8.11.0009. EXEQUENTE: MUNICIPIO 

DE COLIDER EXECUTADO: JOSE GUEDES DO VALE Vistos. CITE-SE a 

parte executada para, no prazo de (05) dias, pagar a dívida com os 

acréscimos legais ou garantir a execução com o oferecimento de bens à 

penhora, observado a ordem do artigo 9º da Lei n. 6.830/80. Caso a parte 

executada não pague a dívida nem nomeie bens à penhora, deverão ser 

penhorados tantos bens quanto bastem para a satisfação do débito, 

procedendo-se desde logo a avaliação. A parte executada poderá 

oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da 

penhora ou da assinatura do termo, nos moldes do artigo 16 da Lei de 

Execução Fiscal; Para a hipótese de pronto pagamento, fixo os honorários 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. INTIMEM-SE e 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, 

data da assinatura eletrônica. (assinado digitalmente) RICARDO FRAZON 

MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000362-77.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:
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MUNICIPIO DE COLIDER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT22241/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS ALVES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1000362-77.2020.8.11.0009. EXEQUENTE: MUNICIPIO 

DE COLIDER EXECUTADO: JOSE CARLOS ALVES Vistos. CITE-SE a parte 

executada para, no prazo de (05) dias, pagar a dívida com os acréscimos 

legais ou garantir a execução com o oferecimento de bens à penhora, 

observado a ordem do artigo 9º da Lei n. 6.830/80. Caso a parte 

executada não pague a dívida nem nomeie bens à penhora, deverão ser 

penhorados tantos bens quanto bastem para a satisfação do débito, 

procedendo-se desde logo a avaliação. A parte executada poderá 

oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da 

penhora ou da assinatura do termo, nos moldes do artigo 16 da Lei de 

Execução Fiscal; Para a hipótese de pronto pagamento, fixo os honorários 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. INTIMEM-SE e 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, 

data da assinatura eletrônica. (assinado digitalmente) RICARDO FRAZON 

MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000364-47.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE COLIDER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT22241/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CORREA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1000364-47.2020.8.11.0009. EXEQUENTE: MUNICIPIO 

DE COLIDER EXECUTADO: JOSE CORREA SILVA Vistos. CITE-SE a parte 

executada para, no prazo de (05) dias, pagar a dívida com os acréscimos 

legais ou garantir a execução com o oferecimento de bens à penhora, 

observado a ordem do artigo 9º da Lei n. 6.830/80. Caso a parte 

executada não pague a dívida nem nomeie bens à penhora, deverão ser 

penhorados tantos bens quanto bastem para a satisfação do débito, 

procedendo-se desde logo a avaliação. A parte executada poderá 

oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da 

penhora ou da assinatura do termo, nos moldes do artigo 16 da Lei de 

Execução Fiscal; Para a hipótese de pronto pagamento, fixo os honorários 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. INTIMEM-SE e 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, 

data da assinatura eletrônica. (assinado digitalmente) RICARDO FRAZON 

MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000137-57.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE COLIDER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT22241/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVALDO FERREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1000137-57.2020.8.11.0009. EXEQUENTE: MUNICIPIO 

DE COLIDER EXECUTADO: EVALDO FERREIRA DA SILVA Vistos. CITE-SE 

a parte executada para, no prazo de (05) dias, pagar a dívida com os 

acréscimos legais ou garantir a execução com o oferecimento de bens à 

penhora, observado a ordem do artigo 9º da Lei n. 6.830/80. Caso a parte 

executada não pague a dívida nem nomeie bens à penhora, deverão ser 

penhorados tantos bens quanto bastem para a satisfação do débito, 

procedendo-se desde logo a avaliação. A parte executada poderá 

oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da 

penhora ou da assinatura do termo, nos moldes do artigo 16 da Lei de 

Execução Fiscal; Para a hipótese de pronto pagamento, fixo os honorários 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. INTIMEM-SE e 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, 

data da assinatura eletrônica. (assinado digitalmente) RICARDO FRAZON 

MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000128-95.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE COLIDER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT22241/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO MOREIRA DE OLIVEIRA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1000128-95.2020.8.11.0009. EXEQUENTE: MUNICIPIO 

DE COLIDER EXECUTADO: EDUARDO MOREIRA DE OLIVEIRA SILVA 

Vistos. CITE-SE a parte executada para, no prazo de (05) dias, pagar a 

dívida com os acréscimos legais ou garantir a execução com o 

oferecimento de bens à penhora, observado a ordem do artigo 9º da Lei n. 

6.830/80. Caso a parte executada não pague a dívida nem nomeie bens à 

penhora, deverão ser penhorados tantos bens quanto bastem para a 

satisfação do débito, procedendo-se desde logo a avaliação. A parte 

executada poderá oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) dias, 

contados da intimação da penhora ou da assinatura do termo, nos moldes 

do artigo 16 da Lei de Execução Fiscal; Para a hipótese de pronto 

pagamento, fixo os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

causa. INTIMEM-SE e CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, data da assinatura eletrônica. (assinado 

digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000122-88.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE COLIDER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT22241/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIARA LUCIA BORDINHON (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1000122-88.2020.8.11.0009. EXEQUENTE: MUNICIPIO 

DE COLIDER EXECUTADO: LIARA LUCIA BORDINHON Vistos. CITE-SE a 

parte executada para, no prazo de (05) dias, pagar a dívida com os 

acréscimos legais ou garantir a execução com o oferecimento de bens à 

penhora, observado a ordem do artigo 9º da Lei n. 6.830/80. Caso a parte 

executada não pague a dívida nem nomeie bens à penhora, deverão ser 

penhorados tantos bens quanto bastem para a satisfação do débito, 

procedendo-se desde logo a avaliação. A parte executada poderá 

oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da 

penhora ou da assinatura do termo, nos moldes do artigo 16 da Lei de 

Execução Fiscal; Para a hipótese de pronto pagamento, fixo os honorários 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. INTIMEM-SE e 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, 

data da assinatura eletrônica. (assinado digitalmente) RICARDO FRAZON 

MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000115-96.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE COLIDER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT22241/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EULALIA APARECIDA PROVASI (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1000115-96.2020.8.11.0009. EXEQUENTE: MUNICIPIO 

DE COLIDER EXECUTADO: EULALIA APARECIDA PROVASI Vistos. 

CITE-SE a parte executada para, no prazo de (05) dias, pagar a dívida com 

os acréscimos legais ou garantir a execução com o oferecimento de bens 

à penhora, observado a ordem do artigo 9º da Lei n. 6.830/80. Caso a 
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parte executada não pague a dívida nem nomeie bens à penhora, deverão 

ser penhorados tantos bens quanto bastem para a satisfação do débito, 

procedendo-se desde logo a avaliação. A parte executada poderá 

oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da 

penhora ou da assinatura do termo, nos moldes do artigo 16 da Lei de 

Execução Fiscal; Para a hipótese de pronto pagamento, fixo os honorários 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. INTIMEM-SE e 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, 

data da assinatura eletrônica. (assinado digitalmente) RICARDO FRAZON 

MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000116-81.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE COLIDER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT22241/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS MARTINS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1000116-81.2020.8.11.0009. EXEQUENTE: MUNICIPIO 

DE COLIDER EXECUTADO: JOSE CARLOS MARTINS Vistos. CITE-SE a 

parte executada para, no prazo de (05) dias, pagar a dívida com os 

acréscimos legais ou garantir a execução com o oferecimento de bens à 

penhora, observado a ordem do artigo 9º da Lei n. 6.830/80. Caso a parte 

executada não pague a dívida nem nomeie bens à penhora, deverão ser 

penhorados tantos bens quanto bastem para a satisfação do débito, 

procedendo-se desde logo a avaliação. A parte executada poderá 

oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da 

penhora ou da assinatura do termo, nos moldes do artigo 16 da Lei de 

Execução Fiscal; Para a hipótese de pronto pagamento, fixo os honorários 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. INTIMEM-SE e 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, 

data da assinatura eletrônica. (assinado digitalmente) RICARDO FRAZON 

MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000120-21.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE COLIDER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT22241/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAURI PEDRO NIEDERMEYER (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1000120-21.2020.8.11.0009. EXEQUENTE: MUNICIPIO 

DE COLIDER EXECUTADO: LAURI PEDRO NIEDERMEYER Vistos. CITE-SE a 

parte executada para, no prazo de (05) dias, pagar a dívida com os 

acréscimos legais ou garantir a execução com o oferecimento de bens à 

penhora, observado a ordem do artigo 9º da Lei n. 6.830/80. Caso a parte 

executada não pague a dívida nem nomeie bens à penhora, deverão ser 

penhorados tantos bens quanto bastem para a satisfação do débito, 

procedendo-se desde logo a avaliação. A parte executada poderá 

oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da 

penhora ou da assinatura do termo, nos moldes do artigo 16 da Lei de 

Execução Fiscal; Para a hipótese de pronto pagamento, fixo os honorários 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. INTIMEM-SE e 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, 

data da assinatura eletrônica. (assinado 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-496 GUARDA

Processo Número: 1000823-83.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

A. M. D. S. M. (REQUERENTE)

L. D. S. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAGILCE LARA XAVIER OAB - MT26625/O (ADVOGADO(A))

SIMONI REZENDE DE PAULA OAB - MT0014205A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. T. D. M. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELISANGELA DINARTE SOARES OAB - MT11875-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1000823-83.2019.8.11.0009. REQUERENTE: A. M. D. 

S. M., LETYCIA DE SOUZA MELO REQUERIDO: ANTONIO TEIXEIRO DE 

MACEDO Vistos etc. Cuida-se de Ação de Regularização de Guarda c/c 

Alimentos e Visitas ajuizada por ANTONNY MIGUEL DE SOUZA MACEDO, 

neste ato representada por sua genitora LETYCIA DE SOUZA MELO, em 

face de ANTÔNIO TEIXEIRA MACEDO, todos devidamente qualificados nos 

autos. A petição inicial veio instruída com os documentos necessários. 

Entre um ato e outro, na audiência de conciliação realizada no Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca, as partes 

se compuseram amigavelmente, pugnando pela homologação do acordo 
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referente à guarda, alimentos e direito de vistas relacionados à infante 

Ana Beatriz Vieira de Souza, conforme Id. n° 22627541. Em seguida, a 

parte autora colacionou acordo extrajudicial, acerca dos alimentos 

atrasados, pugnando também, por sua homologação (ID 24312714) 

Instado a se manifestar, o representante do Ministério Público ao Id. n° 

24740138, foi favorável a homologação dos acordos entabulados entre as 

partes. É a síntese do necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. 1 - 

Analisando aos autos, verifico que os direitos do menor se encontram 

suficientemente preservados, razão pela qual, a homologação do acordo é 

medida que se impõe, pois, os termos da transação não são contrários ao 

direito. Nesse viés, não restou qualquer ponto controverso na presente 

lide, vez que as partes entabularam acordo acerca da guarda, alimentos e 

direito de visitas, e alimentos atrasados. Ante o exposto, HOMOLOGO, por 

sentença, os ACORDOS colacionados aos Ids. ns° 22627541 e 24312714, 

para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, 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 

Novo Código de Processo Civil. 2 - Deixo de determinar a reiteração do 

ofício para desconto em folha, conforme requerido em acordo, haja vista a 

manifestação da Empresa ao ID 28104422, informando a rescisão do 

contrato de trabalho do requerido. 3 - LAVRE-SE termo de guarda 

definitiva do menor em favor da genitora. CONDENO a parte requerida ao 

pagamento das custas processuais, porém, SUSPENDO a sua 

exigibilidade, nos termos do §3º, art. 98 do NCPC, uma vez que DEFIRO à 

gratuidade da justiça, na forma da lei. 4 - Após o trânsito em julgado, 

devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautelas 

de praxe. Cumpra-se, servindo a presente, no que couber, como 

MANDADO, OFÍCIO e CARTA PRECATÓRIA. Colíder/MT data da assinatura 

digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-31 ARRESTO

Processo Número: 1002071-84.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARTINS & BRUCHMAM MARTINS LTDA (REQUERENTE)

LIDER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS - EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO LAVEZZO OAB - MT0005709A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C B FERREIRA MERCADO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1002071-84.2019.8.11.0009. REQUERENTE: 

MARTINS & BRUCHMAM MARTINS LTDA, LIDER DISTRIBUIDORA DE 

ALIMENTOS - EIRELI REQUERIDO: C B FERREIRA MERCADO Vistos, etc. 

Martins e Bruchmam Martins LTDA e Lider Distribuidora de Alimentos - 

EIRELI ajuizaram Ação de Arresto em face de C B Ferreira Mercado, todos 

devidamente qualificados nos autos. Entre um ato e outro, (ID 227322373), 

a parte requerente informou que de forma espontânea a parte requerida 

efetuou o pagamento da divida perseguida, requerendo a desistência da 

ação nos termos do art. 485, inc. VIII, do CPC. É o relatório do necessário. 

FUNDAMENTO E DECIDO. A desistência da causa é uma prerrogativa da 

parte autora que pode ser manejada a qualquer tempo, antes da sentença, 

desde que haja a concordância da parte adversária, caso esta tenha 

apresentado contestação. Se não tiver contestado a lide, independe de 

sua anuência, conforme dispõe §§ 4º e 5º do art. 485 do CPC. No caso 

dos autos, não houve sequer a triangularização processual. Assim, 

HOMOLOGO a desistência da ação, para fins do artigo 200, parágrafo 

único, do Novo Código de Processo Civil. Em consequência, JULGO 

EXTINTO O PRESENTE FEITO proposto por Martins e Bruchmam Martins 

LTDA e Lider Distribuidora de Alimentos - EIRELI, em face de C B Ferreira 

Mercado, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VIII, do 

Estatuto Adjetivo Civil. Tendo em vista a extinção do feito, REVOGO a 

liminar concedida na r. decisão de ID 26576016. Quanto ao pleito de 

imediato levantamento de restrição, supostamente, ordenada por este 

juízo, INDEFIRO, pois, sequer houve tal ordem no presente feito. Nos 

termos do art. 90 do NCPC (Art. 90. Proferida sentença com fundamento 

em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as 

despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou 

ou reconheceu), CONDENO a parte autora ao pagamento das custas 

processuais. DISPENSANDO-A, se houver, das custas processuais 

remanescentes, nos termos do §3º, do art. 90, do mesmo códex. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Uma vez CERTIFICADO o trânsito em 

julgado, ARQUIVE-SE, observadas as formalidades legais. Colíder/MT, data 

da assinatura digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000364-18.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT15523-A (ADVOGADO(A))

MIDIA CARBO FERNEDA BORGUETTI OAB - MT21097/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1000364-18.2018.8.11.0009. REQUERENTE: JOAO 

VIEIRA REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos 

etc. Ante a juntada do laudo pericial, CUMPRA-SE as determinações 

remanescentes da decisão proferida ao Id. n° 12232584. Às providências. 

Colíder/MT, data da assinatura digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira 

Andrade Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000087-36.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RIBAMAR DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MIKAELI FONSECA DE SOUZA OAB - MT0016582A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REU)

 

FINALIDADE: Intimação do Advogado da parte autora, para, querendo, 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000374-28.2019.8.11.0009

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:

DULCE JULIA RIBEIRO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT15523-A (ADVOGADO(A))

MIDIA CARBO FERNEDA BORGUETTI OAB - MT21097/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1000374-28.2019.8.11.0009. REQUERENTE: BV 

FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

REQUERIDO: DULCE JULIA RIBEIRO Vistos, etc. Trata-se de “Embargos de 

Declaração” (Id. 22676142) opostos pelo requerido em face da r. sentença 

proferida ao Id. 22407519. Alega o autor que, ocorreu equívoco na r. 

sentença que declarou rescindido o contrato entre as partes, vez que 

poderá causar prejuízo ao requerente em caso de necessidade de 

execução de saldo remanescente. É, em síntese, o relatório. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Como de conhecimento, a dicção do artigo 

1.022, inciso I e II, do CPC permite a promoção dos embargos declaratórios 

para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, bem como suprir 

omissão de ponto ou questão existente em qualquer decisão judicial. 

Vejamos: 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. Em contrapartida, 

compulsando os autos verifico que há contradição na r. sentença 

objurgada, demonstrando o vício delineado no inciso I, do artigo 1.022, do 

NCPC. Isso porque, quando da prolação da sentença, não houve 

fundamentação acerca da rescisão do contrato, contudo, na parte 

dispositiva, houve a declaração da rescisão do contrato fiduciário. Isto 

posto, conheço dos embargos, acolhendo-o, razão pela qual determino 

que onde se lê: “[...] Posto isso, e pelo mais que nos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE o pedido elencado na exordial, e em consequência resolvo o 

mérito com fundamento no que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo 
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Civil, cumulada com Decreto Lei n. 911/69, declarando rescindido o 

contrato e consolidando nas mãos do Autor o domínio e posse do bem 

móvel, ao qual torno definitiva a decisão liminar (ID 19240897), 

facultando-lhe a venda, para o pagamento do crédito e das despesas 

decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a 

devida prestação de contas. [...]” LEIA-SE: “[...] Posto isso, e pelo mais que 

nos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido elencado na exordial, e 

em consequência resolvo o mérito com fundamento no que dispõe o art. 

487, I, do Código de Processo Civil, cumulada com Decreto Lei n. 911/69, 

consolidando nas mãos do Autor o domínio e posse do bem móvel, ao qual 

torno definitiva a decisão liminar (ID 719240897), facultando-lhe a venda, 

para o pagamento do crédito e das despesas decorrentes e entregar ao 

devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. 

[...]” Destarte, cumpra-se as determinações remanescentes da r. sentença 

de Id. n° 22407519. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder/MT, data da assinatura 

digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001360-50.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

EDERSON DA CRUZ TOME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERLI HENRIQUE GARCIA OAB - MT0020979A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (REQUERIDO)

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1001360-50.2017.8.11.0009 REQUERENTE: 

EDERSON DA CRUZ TOME REQUERIDO: BRADESCO SEGUROS S/A, 

SEGURADORA LÍDER Vistos, etc. Trata-se de pretensão indenizatória de 

seguro obrigatório DPVAT – DAMS – Despesas Médicas e Hospitalares, 

movida por Ederson da Cruz Tome em face da Bradesco Seguros e 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT, ambos qualificados, 

em que pretende o requerente a condenação da requerida ao 

ressarcimento das despesas de assistência médica e suplementares, em 

razão dos gastos advindos do acidente de trânsito ocorrido em 08 de abril 

de 2016. Citadas (ID 10024600), as requeridas apresentaram contestação, 

ao ID 10568513, alegando, em síntese, a ilegitimidade do requerido 

Bradesco Seguros e a inclusão da Segura Líder no polo passivo da 

demanda, ausência de requisitos para o recebimento do seguro DPVAT e 

por fim, no mérito pugnou pela improcedência da ação. Impugnação à 

contestação ao ID 16566685, oportunidade em que foram rebatidas 

alegações aventadas na peça contestatória. Intimadas para especificarem 

as provas que pretendiam produzir, a parte requerente se limitou a 

informar que já trouxe aos autos as provas documentais necessárias, 

pugnando pelo julgamento antecipado da lide. A parte requerida informou a 

não pretensão em produzir provas. É o necessário relatório. Fundamento e 

decido. 1) Inicialmente, o feito comporta o julgamento antecipado da lide 

por versar sobre matéria de direito e de fato que dispensa a produção de 

outras provas em audiência. As provas carreadas aos autos são 

suficientes para formar o necessário convencimento, não encontrando, 

portanto, nenhum óbice quanto à aplicação do disposto nos artigos. 353 e 

355, inciso I, do Código de Processo Civil. Art. 353. Cumpridas as 

providências preliminares ou não havendo necessidade delas, o juiz 

proferirá julgamento conforme o estado do processo, observando o que 

dispõe o Capítulo X. Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, 

proferindo sentença com resolução de mérito, quando: I - não houver 

necessidade de produção de outras provas; II - o réu for revel, ocorrer o 

efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma 

do art. 349. Grifei. 2) Destarte, no que tange à preliminar de ilegitimidade do 

requerido Bradesco Seguros e inclusão da Segura Líder no polo passivo 

(Id. 10568513), AFASTO-A, pois, quanto à ilegitimidade do Bradesco 

Seguros: “Embora alegue não fazer parte do Consórcio DPVAT desde 

janeiro de 2007, a referida empresa integra o mesmo grupo econômico das 

conveniadas Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros e Atlântica CIA de 

Seguros, sendo, assim, inarredável a sua legitimidade para responder pela 

ação”[1]. A exclusão desta do polo passivo da demanda é inviável, visto 

que é admissível a exigência de indenização por acidente de trânsito de 

qualquer seguradora que participe do consórcio estabelecido pela lei, 

visando garantir a reparação das vítimas de acidente de trânsito, nos 

termos do art. 7º, da Lei n. 6.194/74, com redação dada pela Lei n. 

8.441/92. Ou seja, inobstante a Seguradora Líder centralize as 

informações técnicas e administre os recursos do sistema DPVAT, isso 

não exclui a legitimidade das demais seguradoras do consórcio. No mais, 

quanto ao pedido de inclusão da Seguradora Líder no polo passivo, tenho 

como prejudicado, isto porque, denota-se dos autos que a mesma já faz 

parte do polo passivo, inclusive com contestação carreada nos autos. 3) 

No tocante à preliminar da ausência dos requisitos autorizadores ao 

recebimento do seguro DPVAT, diante da inadimplência do proprietário do 

veículo, AFASTO-A, pois, o fato de o requerente apenas ter quitado o 

débito após a ocorrência do acidente, não o obsta de pleitear a presente 

ação, visto que a Súmula 257 do STJ não faz qualquer observação quanto 

ao pugnado pela parte requerida, ademais, este é também o entendimento 

do nosso Egrégio Tribunal de Justiça, conforme aresto que colaciono 

abaixo: EMENTA APELAÇÃO – SEGURO DPVAT – INDENIZAÇÃO – 

INADIMPLEMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO POR PARTE DO 

PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO – HIPÓTESE QUE NÃO IMPOSSIBILITA O 

RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. Tendo em 

vista que a Súmula 257 do STJ não faz qualquer menção à hipótese de 

impossibilidade de pagamento de indenização ao proprietário do veículo 

que se encontrava inadimplente com o pagamento do seguro DPVAT, 

inviável o acolhimento da tese sustentada pela segurado. Com relação aos 

honorários advocatícios sucumbenciais, considerando que o recurso da 

seguradora está sendo desprovido, verifico que aqueles comportam 

majoração, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. (N.U 

0017600-26.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 14/12/2018) Ademais, 

não havendo outras questões preliminares a serem discutidas, passo à 

análise do mérito. 4) A priori, nos termos da Lei nº 6.194/74, os danos 

cobertos pelo seguro DPVAT incluem indenizações por morte, invalidez 

permanente, total ou parcial e despesas de assistência médica e 

suplementares. Todavia, com a edição da MP 340/2006, de 29/12/2006, 

convertida na Lei nº 11.482/2007, de 31/05/2007, a indenização por 

despesas de assistência medica e suplementares passou a observar o 

teto de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), veja-se: 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: 

(Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009).(...); I - R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais) - no caso de morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007); II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

invalidez permanente; e (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007); III - até R$ 

2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima - no caso 

de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)”. Negritei. Deste 

modo, indiscutível que o reembolso das despesas provenientes de 

medicamentos exige comprovação efetiva dos gastos e, sua relação com 

o acidente automobilístico sofrido, cujo ônus incumbe ao autor quanto ao 

fato constitutivo de seu direito, conforme se pronuncia a jurisprudência 

ora destacada: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. DESPESAS 

MÉDICAS SUPLEMENTARES. REEMBOLSO. COMPROVAÇÃO DOS 

GASTOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. Nos termos do § 2º, do artigo 3º, da 

Lei 6.194/74, com alterações introduzidas pela Lei 11.945/09, assegura-se 

à vítima de acidente de trânsito o reembolso, no valor de até R$2.700,00 

(dois mil e setecentos reais), pelas despesas médico-hospitalares, desde 

que devidamente comprovadas. A lei não estabelece critérios e 

formalidades para a documentação a ser apresentada pelo segurado com 

o fim de comprovar as despesas reembolsáveis, sendo suficiente o recibo 

de pagamento emitido por profissional qualificado, salvo se comprovada 

sua falsidade. Devido o reembolso do valor a título de despesas médicas, 

a incidência de correção monetária sobre o montante apurado inicia-se a 

partir da data do efetivo desembolso”. (TJ-MG - AC: 10452130049953002 

MG, Relator: Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 24/05/0015, Câmaras 

Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/06/2015). No caso em 

tela, a parte requerente logrou parcialmente êxito em comprovar fato 

constitutivo de seu direito, isto porque, dos documentos juntados na inicial, 

mais precisamente quanto às notas fiscais, além de serem juntadas de 

forma duplicada e, algumas ilegíveis, os gastos comprovados por elas, 

provenientes do acidente sofrido, não atingiram o teto estabelecido pela lei 

em sua integralidade no tocante às despesas médicas e suplementares e, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070224/3/2020 Página 392 de 758



portanto, deverão ser ressarcidas até o montante deduzido. Nesta toada, 

no que concerne ao nexo de causalidade entre o acidente sofrido e os 

efetivos gastos, este restou comprovado, pois, conforme nota-se dos 

documentos carreados nos autos, o acidente ocorreu em 07 de abril de 

2016, conforme Boletim de Ocorrência ID 9264597, que certificou o tipo de 

ocorrência como “atípica” e os danos materiais sofridos com a natureza 

de “acidente de trânsito”, ainda, fora juntado ao ID 9264604 a ficha de 

pronto atendimento do Hospital Regional de Colíder, em que consta a 

mesma data do Boletim, com a anotação nos dados clínicos “paciente 

vítima de acidente de motocicleta (...)”. No que tange às notas fiscais 

anexas, é perceptível que tratam-se de remédios para dor, muleta, entre 

outras descrições, que possuem total ligação ao acidente sofrido, ainda, 

as datas são todas posteriores e próximas ao acidente, destarte, diante 

do conjunto probatório, não há que se falar em ausência do nexo causal, 

tornando-se apto a autorizar o reembolso das despesas de assistência 

médicas e suplementares – DAMS. Portanto, diante do exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos deduzidos na inicial, para 

condenar Bradesco Seguros e Seguradora Líder dos Consórcios do 

Seguro DPVAT S.A, ao pagamento de R$ 736,90 (setecentos e trinta e 

seis reais e noventa centavos), referente à indenização do seguro 

obrigatório de veículos – DPVAT, com incidência de juros moratórios de 

1% (um por cento) ao mês, a partir da citação e correção monetária a 

partir do sinistro, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código 

de Processo Civil. 5) CONDENO a parte requerida a pagar custas e 

despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, que 

arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ora 

arbitrada. 6) 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 a parte apelada para as 

contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, subam os autos sem 

demora ao E. Tribunal de Justiça, com os nossos cumprimentos. 7) 

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001031-67.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL MOREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO(A))

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))

ANNA PAULA MATOS ROOS OAB - MT23893/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1001031-67.2019.8.11.0009. AUTOR(A): DANIEL 

MOREIRA. RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL. 

Vistos, etc. Daniel Moreira ajuizou a presente ação de aposentadoria por 

idade rural em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, 

alegando, em síntese, possuir todos os requisitos necessários para 

perceber o benefício pleiteado. Juntamente com a inicial vieram os 

documentos. Recebida a inicial, este Juízo deferiu os benefícios da justiça 

gratuita pleiteada pela autora, indeferiu a tutela antecipada, determinou a 

citação da requerida para apresentar defesa, bem como designada 

audiência de instrução e julgamento (ID. 21963994). Citada (ID. 24079248), 

a requerida apresentou defesa na modalidade de contestação (ID. 

24355219), alegando, em suma, que as provas documentais apresentadas 

pelo autor nos autos em epígrafe são insuficientes para comprovar o labor 

desempenhado em meio rural, não preenchendo, assim, os requisitos 

necessários para perceber o benefício pleiteado. Ao final, pugnou pela 

improcedência da ação. Sem demora a Secretaria da Vara certificou a 

tempestividade da contestação apresentada pela requerida (ID. 

24592378). Em seguida, o autor apresentou impugnação à contestação, 

alegando, em síntese, que os documentos acostados ao presente feito 

são plenamente suficientes para comprovar o labor rurícola exercido em 

regime de economia familiar. Ponderou ainda que recebe pensão por morte 

rural, o que confirma sua qualidade como rurícola. Por derradeiro, 

requestou pela procedência dos pedidos formulados na exordial (ID. 

24754885). Por fim, realizou-se a audiência de instrução e julgamento, 

oportunidade em que foi colhido o depoimento pessoal do autor e as 

testemunhas presentes. Ao final, o autor pugnou pela desistência da 

testemunha Lourival Gonçalves, ante sua ausência e em seguida 

apresentou alegações finais remissivas à inicial e impugnação à 

contestação, reiterando seu pedido de tutela antecipada (ID. 26021932). 

Permaneceram os autos conclusos para prolação de sentença. É o 

relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. 1 - Quanto à preliminar de prescrição 

arguida pela requerida em sede de contestação referente às parcelas 

vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação, 

verifica-se que se trata de prejudicial de mérito, incabível no presente 

feito, uma vez que o ajuizamento da presente actio se deu em 2019, e se 

reconhecido o direito do autor será a partir de 2018, ano em que ocorreu o 

requerimento/indeferimento do benefício pleiteado na via administrativa, 

não havendo que se falar, portanto, em quinquênio. 2 - Estando 

devidamente instruído o feito, passo ao exame do mérito. De largada, 

cumpre registrar que, apesar de o autor ter postulado ação previdenciária 

por idade rural, se denota dos autos que o requerente não preenche os 

requisitos necessários para perceber o benefício pleiteado na exordial. 

Isso porque ao analisar minuciosamente aos demais documentos acostado 

aos autos, em especial ao CNIS (ID. 20797253), verifica-se que o autor 

verteu contribuições em labores urbanos, descaracterizando, dessa 

forma, seu labor em regime de economia familiar. Todavia, consoante o art. 

4º da LINDB em harmonia a analogia a ser adotada no direito, juntamente 

com o princípio da dignidade da pessoa humana elencado no rol de 

princípios fundamentais da CRFB/88, tenho que é plenamente possível à 

aplicação do princípio da fungibilidade que vigora entre os benefícios nas 

ações previdenciárias, o qual é lícito ao magistrado conceder benefício 

distinto daquele demandado na inicial. Nesse sentido, colaciono o seguinte 

aresto: “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO 

PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - PRELIMINAR DE 

NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO EXTRA PETITA - REJEITADA 

- PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE - MÉRITO RECURSAL - ALEGAÇÃO DE 

AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA - AFASTADA - DOENÇA 

DEGENERATIVA QUE SE AGRAVOU PELA FUNÇÃO EXERCIDA - 

CONCAUSA - REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA - 

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO 

AUXÍLIO-ACIDENTE - DATA INICIAL PARA IMPLEMENTAÇÃO DO 

BENEFÍCIO - IMEDIATAMENTE POSTERIOR À CESSAÇÃO DO 

AUXÍLIO-DOENÇA - HONORÁRIOS CORRETAMENTE FIXADOS - 

OBSERVÂNCIA DA SÚMULA 111 DO STJ - CONDENAÇÃO DA 

AUTARQUIA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS - POSSIBILIDADE - JUROS E 

CORREÇÃO MONETÁRIA - JUROS MORATÓRIOS DE 6% AO ANO (ART. 

1º-F DA LEI N. 9.494/97) ATÉ A DATA DE ENTRADA EM VIGOR DA LEI N. 

11.960/2009, QUANDO DEVEM SER OS MESMOS APLICADOS ÀS 

CADERNETAS DE POUPANÇA - RECUSO VOLUNTÁRIO CONHECIDO E 

DESPROVIDO - RECURSO OBRIGATÓRIO CONHECIDO E PARCIALMENTE 

PROVIDO. Não há julgamento extra petita ao se deferir à parte autora um 

benefício ao invés de outro, desde que comprovados os pressupostos 

fáticos daquele e não deste, uma vez que vigora o princípio da 

f u n g i b i l i d a d e .  P r e l i m i n a r  r e j e i t a d a . . . "  ( A p e l a ç ã o  C í v e l 

0000547-02.2007.8.12.0029. Rel. Des. Vladimir Abreu da Silva. 5ª Câmara 

Cível; Data do julgamento: 31/07/2014; Data de registro: 05/09/2014) – 

Grifos meus. "EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE 

CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REEXAME NECESSÁRIO. 

AUXÍLIO ACIDENTE. AUXÍLIO DOENÇA. FUNGIBILIDADE. REDUÇÃO DA 

CAPACIDADE LABORATIVA PERMANENTE. COMPROVAÇÃO. 

Comprovada a redução permanente da capacidade laborativa do segurado 

em razão de acidente do trabalho, é devido o pagamento do benefício 

auxílio-acidente. Tratando-se de benefício previdenciário, cujo caráter é 

social e protetivo, possibilita-se ao julgador conceder benefício diverso do 

pleiteado, desde que presentes os requisitos." (TJ-MG - REEX: 

10024110585981002 MG , Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 

27/02/2014, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

12/03/2014) – Grifos meus. “EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. 

AUXÍLIO-DOENÇA. CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO. INCAPACIDADE PARCIAL E 

PERMANENTE. COMPROVAÇÃO POR LAUDO OFICIAL. POSSIBILIDADE DE 

REABILITAÇÃO. RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO. TERMO INICIAL. 

CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. VERBA ADVOCATÍCIA. 

HONORÁRIOS PERICIAIS. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça, bem como desta Corte é firme no sentido de ser lícito ao juiz 

conceder benefício previdenciário diverso daquele postulado pela parte 
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autora, quando verificar que há o preenchimento dos requisitos legais 

para tanto, considerando a relevância da questão social abarcada, ante a 

natureza alimentar do direito em tela. (....) (TRF 1ª R.; AC 

0012537-52.2016.4.01.9199; Primeira Turma; Rel. Des. Fed. Carlos 

Augusto Pires Brandão; DJF1 14/09/2016) – Grifos meus. Muito bem. 

Depreende-se dos autos, neste momento, que a questão encartada 

repousa sobre o preenchimento do autor quanto aos requisitos para 

concessão da aposentadoria híbrida. In casu, trata-se de novidade 

introduzida pela Lei 11.718/2008, que deu nova redação ao art. 48, da Lei 

8.213/91, incluído no § 3º, uma nova espécie de benefício de 

aposentadoria por idade conceituada pela maioria da doutrina como do tipo 

"híbrida" ou "mista", benefício previdenciário destinado ao trabalhador rural 

quando completos os 65 anos de idade, se homem, e 60 anos, se mulher. 

Vejamos a redação do § 3º: § 3º Os trabalhadores rurais de que trata o § 

1º deste artigo que não atendam ao disposto no § 2º deste artigo, mas que 

satisfaçam essa condição, se forem considerados períodos de 

contribuição sob outras categorias do segurado, farão jus ao benefício ao 

completarem 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 

(sessenta) anos, se mulher. (Incluído pela Lei nº 11,718, de 2008). A 

inclusão desse parágrafo ao art. 48 traz uma nova esperança de alcançar 

à tão sonhada aposentadoria pelos trabalhadores rurais. Ao contrário do 

que acontece quando o pedido administrativo versa sobre aposentadoria 

por idade rural "pura" (aquela prevista no art. 48, § 2º), o tempo de 

contribuição urbana do segurado não implicará em indeferimento do 

benefício. Ao avesso, servirá para computar o tempo de carência mínima 

exigida pelo artigo 142 da Lei 8.213/91 para concessão da aposentadoria. 

Em outras palavras, o tempo urbano será somado ao tempo rural para fins 

de preenchimento de carência mínima. Neste viés, colaciono o seguinte 

julgado, vejamos: “EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR 

IDADE HÍBRIDA. RECONHECIMENTO DO TEMPO DE SERVIÇO RURAL. 

CONJUGAÇÃO COM A ATIVIDADE URBANA. REQUISITOS LEGAIS 

SATISFEITOS. APELAÇÃO PROVIDA. REFORMA DA SENTENÇA COM 

ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. 1. A concessão do benefício 

de aposentadoria por idade "mista" ou "híbrida", conforme disposto no art. 

48, §§ 3º e 4º, da Lei 8.213/91, condiciona-se à verificação do requisito 

etário, 65 anos para homens e 60 anos para mulheres, associado à 

demonstração do efetivo exercício de atividade rural em conjunto com 

períodos de contribuição prestados sob outras categorias de segurado 

(contribuinte individual, empregado, etc.) por tempo equivalente ao da 

carência do benefício pretendido (180 contribuições mensais), observada 

a regra de transição prevista no art. 142 do mencionado diploma legal. (...)

(Apelação Cível nº 0024915-40.2016.4.01.9199, 1ª Câmara Regional 

Previdenciária da Bahia do TRF da 1ª Região, Rel. Pompeu de Sousa Brasil. 

j. 08.02.2019, e-DJF1 29.08.2019). “EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. 

PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA HÍBRIDA POR IDADE. LEI Nº 

11.718/08. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. 

INOCORRÊNCIA. I. O objetivo dos embargos de declaração, de acordo com 

o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, é sanar eventual 

obscuridade, contradição ou omissão e, ainda, a ocorrência de erro 

material no julgado. II. A alteração legislativa trazida pela Lei nº 11.718 de 

20.06.2008, que introduziu os §§ 3º e 4º ao art. 48 da Lei nº 8.213/91, 

passou a permitir a concessão de aposentadoria comum por idade 

àqueles segurados que, embora inicialmente rurícolas, passaram a 

exercer outras atividades e tenham idade mínima de 60 anos (mulher) e 65 

anos (homem). (...) lV. Tendo a autora completado 60 anos de idade e 

preenchido a carência exigida pelos artigos 142 e 143 da Lei nº 8.213/91, 

é de ser aplicada a referida alteração da legislação previdenciária e lhe 

conceder o benefício de aposentadoria híbrida por idade. V. Ainda que os 

embargos de declaração tenham a finalidade de prequestionamento, 

devem observar os limites traçados no art. 1.022 do Novo CPC (STJ-1a 

Turma, Resp 11.465-0-SP, Rel. Min. Demócrito Reinaldo, j. 23.11.92, 

rejeitaram os embs. , V. u., DJU 15.2.93, p. 1.665). VI. Embargos de 

declaração do INSS rejeitados. (TRF 3ª R.; EDcl-AC 

0044558-91.2012.4.03.9999; Décima Turma; Rel. Des. Fed. Sérgio do 

Nascimento; Julg. 06/12/2016; DEJF 15/12/2016)” – Grifos meus. “EMENTA: 

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE HÍBRIDA. ART. 48, 

"CAPUT ", E § 3º DA LEI Nº 8.213/91. ATIVIDADE RURAL E URBANA 

COMPROVADAS. INÍCIO DE PROVA MATERIAL CORROBORADA POR 

PROVA TESTEMUNHAL. CONCOMITANTE EXERCÍCIO DE ATIVIDADE 

URBANA OU RURAL COM O IMPLEMENTO DO REQUISITO ETÁRIO. 

INEXIBILIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS. BENEFÍCIO DEVIDO. 1. O 

benefício de aposentadoria por idade urbana exige o cumprimento de dois 

requisitos: a) idade mínima, de 65 anos, se homem, ou 60 anos, se mulher; 

e b) período de carência (art. 48, "caput ", da Lei nº 8.213/91). 2. Início de 

prova material, corroborado por prova testemunhal, enseja o 

reconhecimento do tempo laborado como trabalhador rural. A atividade 

rural desempenhada em data anterior a novembro de 1991 pode ser 

considerada para averbação do tempo de serviço, sem necessidade de 

recolhimento de contribuições previdenciárias. 3. A Lei nº 11.718, de 20 

de junho de 2008, ao introduzir o § 3, do art. 48, do mencionado diploma 

legal, permitiu a aposentadoria por idade híbrida, possibilitando a contagem 

cumulativa do tempo de labor urbano e rural, para fins de aposentadoria 

por idade. 4. Em se tratando de aposentadoria por idade híbrida, não se 

exige a simultaneidade entre o implemento do requisito etário e o exercício 

da atividade laborativa, seja esta urbana ou rural. Precedentes do STJ e 

desta Corte. 5. Comprovadas as atividades rurais e urbanas pela carência 

exigida, e preenchida a idade necessária à concessão do benefício, faz 

jus a parte autora ao recebimento da aposentadoria por idade. 6. Apelação 

desprovida. Recurso adesivo parcialmente provido Fixados, de ofício, os 

consectários legais. (TRF 3ª R.; AC 0044584-84.2015.4.03.9999; Décima 

Turma; Rel. Des. Fed. Nelson Porfirio; Julg. 06/12/2016; DEJF 15/12/2016)” 

– Grifos meus. “EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE 

HÍBRIDA. ATIVIDADE RURAL. REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR. 

DOCUMENTOS EM NOME DE FAMILIAR QUE PASSOU A EXERCER 

ATIVIDADE INCOMPATÍVEL COM O LABOR RURAL. PROVA MATERIAL 

ESCASSA. NECESSIDADE DE PROVA TESTEMUNHAL ROBUSTA. 

REQUISITOS NÃO IMPLEMENTADOS. 1. É devida a aposentadoria por 

idade mediante conjugação de tempo rural e urbano durante o período 

aquisitivo do direito, a teor do disposto na Lei n. 11.718/08, que 

acrescentou § 3º ao art. 48 da Lei n. 8.213/91, contanto que cumprido o 

requisito etário de 60 (sessenta) anos para mulher e de 65 (sessenta e 

cinco) anos para homem e a carência mínima exigida. 2. (...) 4. Uma vez 

que não há comprovação de labor rural a ser somado aos períodos de 

labor urbano da autora, não é possível concessão de aposentadoria por 

idade híbrida. (TRF 4ª R.; APELREEX 0011451-87.2016.404.9999; RS; 

Quinta Turma; Relª Juíza Fed. Taís Schilling Ferraz; Julg. 22/11/2016; DEJF 

15/12/2016) – Grifos meus. TRF1-0290136) PREVIDENCIÁRIO E 

PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR IDADE MISTA OU HÍBRIDA. 

TRABALHADOR URBANO. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO 

RURAL. AUSÊNCIA DE INÍCIO DE PROVA MATERIAL. PROVA 

TESTEMUNHAL. IMPOSSIBILIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. (...) 3. 

Com as alterações introduzidas pela Lei 11.718, de 20.06.2008, que 

acrescentou os §§ 2º, 3º e 4º ao art. 48 da Lei 8.213/1991, autorizou-se 

ao trabalhador rural o cômputo de períodos que não sejam de atividade 

rural, para fins de aposentadoria por idade. Trata-se da chamada 

aposentadoria por idade "mista" ou "híbrida", cabendo ao segurado 

comprovar 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 

(sessenta) anos de idade, se mulher. 4. Para a conjugação do tempo de 

serviço rural e urbano não se exige que o segurado esteja 

desempenhando atividade rural por ocasião do requerimento administrativo 

do benefício e/ou do implemento do requisito etário. A aposentadoria 

híbrida, portanto, contempla tanto o segurado que foi para a cidade após o 

exercício de atividade rural, quanto aquele que, após prestar serviço de 

natureza urbana passa a exercer trabalho rurícola (art. 51, § 4º do 

Decreto nº 3.048/1999). (...) 7. O reconhecimento do tempo de serviço 

rural, comprovadamente desempenhado por trabalhador menor em regime 

de economia familiar, é assente no STJ com o entendimento no sentido da 

possibilidade do seu cômputo, para fins previdenciários, a partir dos 12 

(doze) anos de idade (STJ - AR: 3629 RS 2006/0183880-5, Relator: 

Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 

23.06.2008, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 09.09.2008). 

(...) (Apelação Cível nº 0029483-65.2017.4.01.9199/MG, 1ª Turma do TRF 

da 1ª Região, Rel. Carlos Augusto Pires Brandão. j. 19.07.2017, unânime, 

e-DJF1 09.08.2017). - Grifos meus. Portanto, a concessão do benefício de 

aposentadoria por idade híbrida pretendida pela autora exige o 

preenchimento de três requisitos legais: (a) idade mínima de 60 anos, se 

mulher, e 65 anos, se homem (art. 201, § 7º, II, da CF/88, e art. 48, § 3º, da 

Lei n° 8.213/91); (b) carência, por tempo igual ao número de meses de 

contribuição correspondente à carência do benefício pretendido (art. 48, §

§ 2º e3º, da Lei n° 8.213/91), com especial atenção à tabela de transição 

contida no artigo 142 da mesma lei, e; (c) qualidade de segurado especial 

no curso do prazo fixado no item anterior, segundo o conceito descrito no 

art. 11, VII, e § 1º, da Lei n° 8.213/91. Quanto ao requisito idade, o autor, 

nascido em 21/09/1948 (ID. 20797250, pág. 2), atingiu a idade mínima 
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necessária para se aposentar no ano de 2013, cabendo-lhe ainda, 

demonstrar por início de prova material, corroborado com prova 

testemunhal o efetivo exercício de atividade rural. No que pertine ao 

requisito carência, deve o requerente demonstrar que o exercício de 

atividade rural e urbana, à luz do artigo 142 da Lei n° 8.213/91, deu-se no 

prazo mínimo de 180 (cento e oitenta) meses. Nesse tema, consoante o 

artigo 55, § 3º, da Lei n° 8.213/91, a comprovação do tempo de serviço 

rural só produzirá efeito quando baseada em início razoável de prova 

material, contemporânea à época dos fatos alegados, não se exigindo que 

esta prova inicial corresponda a todo o período equivalente à carência do 

benefício (Súmulas 14 e 34 da Turma Nacional de Uniformização e Súmula 

5 da Primeira Turma de Rondônia, DJ-RO de 23/11/2006), devidamente 

corroborada por prova testemunhal produzida em juízo, se for necessária. 

Assim, o autor juntou como início de prova material: a) Certidão de 

casamento, constando sua profissão como lavrador, em 1968, quando 

tinha 20 anos de idade (ID. 20797256, pág. 1); b) Certidão de nascimento 

do filho, constando sua profissão como agricultor, em 1992 (ID. 20797256, 

pág. 2); c) Certidão do I.N.C.R.A., constando que o autor foi assentado no 

“PDS KENO”, município de Cláudia/MT, onde desenvolveu atividades rurais 

em regime de economia familiar em 2011 (ID. 20797256, pág. 3); d) 

Diversas notas fiscais em seu nome, acerca de venda de algodão em 

caroço em cerealistas locais da época, pelos períodos de 1990 – 1993 – 

1994 - (ID. 20797256, pág. 4/9); e) INFBEN constando que o autor é 

pensionista por morte rural de sua esposa desde 2014 bem há 

informações em seu INFBEN que exerceu atividades laborativas urbanas, 

totalizando 5 anos e 3 meses de labor (ID.20797253, pág. 1/3) e; f) Cópia 

do indeferimento do pedido realizado na via administrativa, em 2018 (ID. 

20797257, pág. 1/3). De acordo com a jurisprudência pátria dominante, 

ante a realidade fática vivida pelos rurícolas e face à patente 

hipossuficiência dos trabalhadores do campo, até prova em contrário, os 

documentos acima mencionados, carreados aos autos, são bastantes 

para configurar o início de prova material, ante a realização de atividade 

laborativa rural, senão vejamos: “EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. 

PROCESSUAL CIVIL. REMESSA OFICIAL. APOSENTADORIA POR IDADE. 

TRABALHADORA RURAL. INÍCIO RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL. 

COMPLEMENTAÇÃO POR PROVA TESTEMUNHAL. RECONHECIMENTO. 

IDADE MÍNIMA. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA.1. O benefício 

da aposentadoria por idade é concedido mediante a comprovação da 

condição de trabalhador rural, ou de produtor rural em regime de economia 

familiar, por prova material plena ou por prova testemunhal baseada em 

início de prova documental, na forma do art. 39, I, da Lei n. 8.213/91, bem 

como a idade superior a 60 anos para homem e 55 anos para mulher.2. 

Estende-se à mulher a condição de rurícola do marido indicada na certidão 

de registro civil de casamento realizado em 06.07.1963 (fl. 10).3. Prova 

documental complementada pela prova testemunhal (fls. 28/29).4. A 

correção monetária incide sobre o débito previdenciário, a partir do 

vencimento de cada prestação, nos termos da Lei n. 6.899, de 8 de abril 

de 1981, conforme Manual de Orientação de Procedimentos para os 

Cálculos na Justiça Federal.5 Cedendo à orientação desta c. Turma, os 

juros moratórios são devidos no percentual de 1% a.m. até a edição da Lei 

nº. 11.960/2009, quando então serão devidos no percentual de 0,5% a.m. 

conforme são aplicados nas cadernetas de poupança. Contam-se da 

citação, para as parcelas eventualmente vencidas anteriormente a ela, e 

do respectivo vencimento, para as que lhe são posteriores.6. Remessa 

oficial provida parcialmente, nos termos dos itens 4 e 5.(REO 

0068171-14.2008.4.01.9199/GO, Rel. Desembargador Federal Francisco 

De Assis Betti, Segunda Turma, e-DJF1 p.84 de 16/09/2010). (Grifos 

meus). Vale destacar ainda que a prova material exigida pela lei não 

precisa ser exaustiva, correspondente a todo o período de carência, 

bastando que seja incipiente e razoável, e que traga a potencialidade da 

certeza quanto aos fatos narrados pelo segurado, lembrando sempre as 

sérias dificuldades enfrentadas pelos trabalhadores rurais para constituir 

prova material, em face de sua ingenuidade típica e da falta de 

conhecimento quanto aos seus direitos (Precedentes do STJ: REsp 

616828/CE, rel. Min. Jorge Scartezzini, DJU de 02.08.2004, p. 550, e EREsp 

448813/CE, rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, DJU de 02.03.2005, p. 

185). Cabe salientar ainda que conforme a recente súmula 577 do STJ: “É 

possível reconhecer o tempo de serviço rural anterior ao documento mais 

antigo apresentado, desde que amparado em convincente prova 

testemunhal colhida sob o contraditório”. Ademais, não bastasse às 

provas documentais carreadas, a testemunha ouvida em juízo confirmou o 

trabalho rurícola do autor desde longa data, senão vejamos (ID. 

26021921): “Que é conhecido do autor há 9 anos. Que durante esse 

período o autor sempre exerceu atividade rural. Que o autor ajudava em 

lavouras. Que a testemunha viu o autor trabalhando diretamente na lida do 

campo. Que plantavam hortaliças. Que o autor trabalhava em um sítio. Que 

o sítio era de terceiros. Que não sabe se o autor possui outras fontes de 

renda.” (SIC) Raimundo Viana. Quanto à qualidade de segurado na 

condição de trabalhadora rural, o art. 11, VII, § 1º, da Lei n. 8.213/91 é 

cristalino, na medida em que privilegia uma pequena parcela de pessoas, 

colocando-as numa situação excepcional, à medida que isenta esse grupo 

de apresentarem perante a previdência contribuições, bastando para tanto 

a comprovação do equivalente em exercício da atividade rural ao período 

de carência. (art. 39, I c/c art. 142 da Lei n° 8.213/91). A testemunha 

ouvida em juízo informou que por muito tempo morou e trabalhou na zona 

rural, exercendo atividade rural, sendo que estas atividades eram 

desenvolvidas em regime de economia familiar, contudo, embora não 

podendo precisar o tempo exato do exercício da atividade rural, com base 

no início de prova material e testemunhal, reconheço-a pelos períodos: de 

1968 (época em que se casou e já era agricultor, conforme certidão de ID. 

20797256, pág. 1) a 1983 (ano em que começou a contribuir como 

trabalhador urbano); e de 1990 (notas fiscais apresentado pelo autor – ID. 

20797256, pág. 4/9) a 2011 (certidão do INCRA onde demonstra que foi 

assentado em imóvel rural – ID. 20797256, pág. 3). Por fim, tratando de 

aposentadoria por idade híbrida, nos resta analisar a documentação 

trazida aos autos, com o fito de verificar o tempo laborado pela mesma no 

meio urbano. Assim, somando o total trabalhado pelo autor em ambas as 

atividades (urbana (5 anos e 3 meses) e rural (36)), chega-se ao 

montante superior a 41 (quarenta e um) anos, sendo, portanto, devida a 

aposentadoria híbrida ao autor. Assim, comprovados os requisitos legais 

para obtenção do benefício da aposentadoria por idade híbrida, imperiosa 

se faz a procedência dos pedidos contidos na presente actio. Ex positis, 

JULGO PROCEDENTE o presente feito, para condenar o Instituto Nacional 

do Seguro Social - INSS ao pagamento da Aposentadoria por Idade Híbrida 

ao autor, Sr. Daniel Moreira, na base do salário-de-benefício, 

assegurando-lhe o pagamento das parcelas vencidas e devidas desde a 

data da entrada do requerimento indeferido na via administrativa (DER – 

10/08/2018 - ID. 20797257, pág. 1/3), devidamente atualizadas. 3 - 

DECLARO a natureza alimentícia das prestações, haja vista a finalidade da 

aposentadoria que é substituir a remuneração do trabalhador quando, em 

razão da idade avançada, não tem condições de exercer atividade 

laborativa. DECLARO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil. 4 - 

Outrossim, em analogia ao art. 4º da Lei n. 10.259/01, CONCEDO a 

antecipação dos efeitos da tutela, pela própria fundamentação da 

presente sentença e pelo periculum in mora em decorrência do caráter 

alimentar das prestações, e DETERMINO a implementação do beneficio no 

prazo de trinta (30) dias, sob pena de MULTA DIÁRIA que fixo em R$ 

500,00 (quinhentos reais). 5 - Os juros de mora incidem a partir da citação 

válida, a teor do enunciado de Súmula 204 do Superior Tribunal de Justiça 

(“Os juros de mora nas ações relativas a benefícios previdenciários 

incidem a partir da citação válida”) no percentual de 1% (um por cento) ao 

mês, até a entrada em vigor da Lei n° 11.960/09, a partir de quando os 

juros de mora incidirão a razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou com 

outro índice de juros remuneratórios da caderneta de poupança que 

eventualmente venha ser estabelecido (AC 2009.01.99.073676-1/MG, p. 

11.04.2011), acrescido de correição monetária. 6 - Ainda, DETERMINO que 

a correção monetária se dê na forma dos enunciados de Súmulas 43 e 

148 do Superior Tribunal de Justiça, incidente desde o momento em que 

cada prestação se tornou devida. 7 - Sem custas à vista da isenção 

determinada pela Lei n° 9.289/96, art. 1, § 1º e Lei Estadual n° 7.603/2001. 

8 - Por fim, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre 

o valor das parcelas devidas até esta data, conforme entendimento 

pacificado na Seção Previdenciária do TRF e no Superior Tribunal de 

Justiça (Enunciado de súmula 111 – Os honorários advocatícios, nas 

ações previdenciárias, não incidem sobre prestações vincendas). 9 - 

Interposto recurso de apelação, independentemente de análise dos 

requisitos de admissibilidade da insurgência, nos termos dos arts. 994 a 

1.014 do Código de Processo Civil, INTIME-SE para as contrarrazões. 

Vencido o prazo, com ou sem elas, subam os autos sem demora ao 

Tribunal Regional Federal, com as nossas homenagens. 10 - 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 (quinze) 

dias. 11 - Diante da eventual preclusão da via recursal voluntária, 
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submeta-se ao reexame necessário se, após a liquidação, o valor da 

condenação exceder 1.000 (mil) salários mínimos (art. 496, § 3º, do 

Código de Processo Civil). Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Em 

atenção ao Provimento 20/2008-CGJ, sintetizo os parâmetros para 

implantação do benefício: CPF: 829.344.448-72. CI/RG: 103405938 SSP/SP. 

Nome do segurado: Daniel Moreira. Nome da mãe: Conceição Alves da 

Fonseca. Nome do pai: Elausino Moreira. Data de nascimento: 21/09/1948. 

Endereço do segurado: Rua Fortaleza, n. 1.467, Bom Jesus, CEP: 

78.500-000, Colíder/MT. Benefício concedido: Aposentadoria por Idade 

Híbrida. DIB: 10/08/2018 – data da entrada do requerimento – DER. Renda 

mensal: salário-de-benefício. Prazo para cumprimento da sentença: 15 

(QUINZE) DIAS. CUMPRA-SE, EXPEDINDO-SE o necessário, com as 

cautelas de estilo. Colíder/MT, data da assinatura digital. Giselda Regina 

Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito
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Certifico que a CONTESTAÇÃO é TEMPESTIVA, conforme certidão de 

ID:8876636. Diante disso, INTIMO a parte autora, para no prazo legal, 

impugnar a contestação.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1000530-84.2017.8.11.0009. REQUERENTE: JULIO 

CEZAR RIBEIRO DE FREITAS REQUERIDO: BRADESCO SEGUROS S/A, 

SEGURADORA LÍDER Vistos etc. Pretensão indenizatória de seguro 

obrigatório DPVAT, movida por JULIO CEZAR RIBEIRO DE FREITAS, em 

face de Bradesco Seguros e Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT, todos qualificados, em que pretende a requerente a condenação 

dos requeridos ao pagamento da indenização do seguro obrigatório, em 

razão das lesões advindas do acidente de trânsito ocorrido em 

09/10/2015. Recebida a inicial ao ID 6115768. Citada, as requeridas 

apresentaram contestação ao ID. 8788789. Em síntese, no mérito, sustenta 

a insuficiência probatória do registro de ocorrência, bem como inexistência 

de prova da invalidez. Discorreu sobre a correção monetária, juros 

moratórios, honorários advocatícios, e, ao final, pugnou pela 

improcedência da demanda. Impugnação à contestação ID. 16566287, 

oportunidade em que foram rebatidos os argumentos lançados na peça 

defensiva. Saneado o feito ao ID. 19673949, afastada as preliminares 

arguidas em contestação, fora determinada perícia médica. Laudo Pericial 

acostado ao ID. 23549091, do qual fora dada ciência às partes, com 

manifestação da requerente ao ID 24349946, pugnando pelo pagamento 

da porcentagem informada na perícia, e manifestação do requerido ao ID 

27022364, concordando com a porcentagem informada. É o relatório do 

necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. O feito comporta o julgamento 

antecipado da lide por versar sobre matéria de direito e de fato que 

dispensa a produção de outras provas em audiência. As provas 

carreadas aos autos são suficientes para formar o necessário 

convencimento, não encontrando, portanto, nenhum óbice quanto a 

aplicação do disposto nos arts. 353 e 355, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Não havendo questões preliminares a serem discutidas no feito, 

passa-se a questão de mérito. A existência do acidente não despontou 

como ponto controvertido nos autos, de modo que a questão a ser 

decidida diz respeito, unicamente, na comprovação do grau de invalidez 

do requerente. Convém esclarecer que a questão debatida nos autos é 

regulada pela Lei nº 6.194/74 e, para que o requerente faça jus ao 

recebimento do seguro DPVAT, necessária a comprovação dos seguintes 

requisitos: a) a ocorrência do sinistro automobilístico; b) a invalidez 

permanente e/ou despesas médicas; c) nexo causal entre o acidente 

automobilístico e a invalidez permanente; d) grau da lesão. Neste aspecto, 

cumpre destacar que a Lei nº 6.194/74, que dispõe sobre o Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos automotores de via 

terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, em sua 

redação primitiva, estabelecia que a indenização por invalidez permanente 

seria no valor de até 40 (quarenta) vezes o maior salario mínimo vigente 

no país. Consigna-se que, em razão do acidente ter ocorrido em 

09/10/2015, incide o art. 3.º, da Lei 6.194/1974, com a redação dada pela 

Lei n.º 11.945/2009, que entrou em vigor em 05/06/2009, vez que a norma 

de direito material aplicável é aquela vigente na data do sinistro. Reza o 

art. 3.º da Lei n.º 6.194/1974: "Art. 3º. Os danos pessoais cobertos pelo 

seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações 

por morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores que se seguem, por pessoa vitimada: (...) I - 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte; II - até R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez 

permanente; e III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como 

reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas." Destarte, a Lei sobredita 

assegura às pessoas envolvidas em acidentes de trânsito causados por 

veículo automotor, o recebimento de indenização de acordo com o dano 

suportado, exigindo, para tanto, a prova do acidente e do dano dele 

decorrente. Nesse viés, a súmula n.º 474 do Superior Tribunal de Justiça: 

“Súmula 474 - A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez 

parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da 

invalidez. (Súmula 474, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/06/2012, DJe 

19/06/2012)”. Calha ressaltar, que os documentos de IDs. 5879462/ 

5879504 e os demais documentos carreados aos autos demonstram a 

ocorrência do acidente de trânsito e o nexo de causalidade entre ele e a 

lesão sofrida pelo autor. Resta fixar o valor devido pela parte demandada. 

Por tais motivos, a procedência da ação é medida que se impõe. Desse 

modo, a médica perita, no laudo pericial acostado ao ID 23549091, foi 

categórica ao afirmar que o requerente apresenta sequela de origem 

traumática, equivalente a redução funcional residual de movimentos 

articulares do joelho esquerdo. De acordo com a tabela DPVAT – anexa à 

lei 11.945/2009 o déficit funcional apresentado é de 10% do joelho 

esquerdo, o que corresponde a 10% de 25% na tabela DPVAT. 

Transcrevo: 6 - Respostas aos quesitos do Juízo I - Há invalidez 

permanente total ou parcial? Resposta: Invalidez permanente parcial. 

Periciado apresenta sequela de origem traumática, equivalente a redução 

funcional residual de movimentos articulares do joelho esquerdo. II - Caso 

haja incapacidade, esta decorreu do acidente automobilístico? Resposta: 

Sim. III - a lesão encontra-se em forma estabilizada ou evolutiva? 

Resposta: Estabilizada. IV - Qual o grau de invalidez, sentido ou função do 

membro afetado? Resposta: Residual de movimentos articulares de joelho 

esquerdo. g) Sendo quantificável a resposta do item anterior, qual seria o 

correto valor da indenização do seguro DPVAT, considerando a tabela 

contida no ANEXO I da Lei 6.194/74? Resposta: O déficit funcional 

apresentado é de 10% do joelho esquerdo, o que corresponde a 10% de 

25% na tabela DPVAT, que é igual a 2,5% da importância segurada. 

Contudo, a indenização não pode ser fixada com base em 

salários-mínimos, uma vez que o sinistro ocorreu em 09/10/2015, na 

vigência da Medida Provisória n.º 451/2008, posteriormente convertida na 

Lei n.º 11.945/2009, que alterou os arts. 3.º, 5.º e 12 da Lei n.º 

6.194/1974, conforme acima transcrito. Deve ser limitada ao grau de 

redução funcional do membro/órgão lesionado em razão do sinistro. Urge 

salientar, que o Supremo Tribunal Federal, órgão responsável pelo 

controle concentrado de constitucionalidade, no julgamento da ADI n.º 

4.350, declarou constitucional as alterações promovidas na Lei n.º 

6.194/1974 pelas Medidas Provisórias n.º 340/2006 e n.º 451/2008, 

convertidas nas Leis n.º 11.482/2007 e 11.945/2009. Nesse sentido, 

seguem arestos ora compilados com destaques: “APELAÇÃO CÍVEL. 

AÇÃO COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. APLICAÇÃO DA LEI Nº 6.194/74 COM AS 

ALTERAÇÕES ADVINDAS DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 340/2006, 

POSTERIOMENTE CONVERTIDA NA LEI 11.482/2007. RECONHECIMENTO 
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DA CONSTITUCIONALIDADE DA LEI 11.482/2007. ADI 4267/DF. 

CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA A PARTIR DA EDIÇÃO DA MP 

340/2006. NÃO CABIMENTO. - O Supremo Tribunal Federal reconheceu a 

constitucionalidade da Lei 11.482/2007, no recente julgamento da ADI 

4267/DF, sedimentando a controvérsia a respeito da alteração da 

indenização securitária para um importe fixo em reais. - Reputado 

constitucional o novo critério de cálculo e pagamento do seguro DPVAT, 

não merece amparo a pretensão de incidência de correção monetária a 

partir da edição da Medida Provisória n. 340/2006, posteriormente 

convertida na Lei 11.482/2007”. (TJ-MG - Apelação Cível: AC 

10312130023921001 MG, 17ª Câmara Cível, Relator: Leite Praça, Data de 

Julgamento: 05/02/2015, Data de Publicação: 19/02/2015); “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. MEDIDAS PROVISÓRIAS 

Nºs. 340/2006 E 451/2008, CONVERTIDAS NAS LEIS N. 11.482/2007 E 

11.945/2009. CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO SUPREMO 

TRIBUNAL FEDERAL. I - O Supremo Tribunal Federal, órgão responsável 

pelo controle concentrado de constitucionalidade, no julgamento da ADI nº 

4.350, declarou constitucional as alterações promovidas na Lei 6.194/74, 

pelas Medidas Provisórias nºs 340/2006 e 451/2008, convertidas nas Leis 

nºs 11.482/2007 e 11.945/2009”. (TJ-MG - Apelação Cível: AC 

10295130011717001 MG, 10ª Câmara Cível, Relator: Vicente de Oliveira 

Silva, Data de Julgamento: 08/03/2016, Data de Publicação: 18/03/2016); 

“AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. 

COMPLEMENTAÇÃO. MEDIDAS PROVISÓRIAS NºS. 340/2006 E 451/2008, 

CONVERTIDAS NAS LEIS NºS 11.482/2007 E 11.945/2009. 

CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNAL 

FEDERAL. AFERIÇÃO DO GRAU DE INVALIDEZ. SÚMULA 474 DO STJ. 

PAGAMENTO NOS TERMOS DA TABELA. ANEXO I DA LEI 11.945/09. - O 

Supremo Tribunal Federal, órgão responsável pelo controle concentrado 

de constitucionalidade, no julgamento da ADI nº 4.350, declarou 

constitucionais as alterações promovidas na Lei nº 6.194/74, pelas 

Medidas Provisórias nºs 340/2006 e 451/2008, convertidas nas Leis nºs 

11.482/2007 e 11.945/2009. - O Superior Tribunal de Justiça editou a 

Súmula 474, publicada em 19-06-2012, segundo a qual "a indenização do 

seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de 

forma proporcional ao grau da invalidez". - Havendo recebido, a parte, 

administrativamente, a totalidade do valor da indenização pela invalidez 

decorrente do acidente automobilístico, nos termos da Tabela de Cálculo 

da Indenização em Invalidez Permanente (Anexo I da Lei 11.945/09), a 

improcedência do pedido de complementação é medida que se impõe. 

(TJ-MG - Apelação Cível: AC 10271140007326001 MG, 11ª Câmara Cível, 

Relatora: Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 24/02/2016, Data de 

Publicação: 07/03/2016). Assim, impõe-se, pois, a utilização da tabela 

introduzida pela Lei n.º 11.945 de 04/06/2009, para dar efetividade ao 

entendimento atual de que deve haver limitação da indenização, já que as 

resoluções do CNSP não têm o condão de se sobrepor à Lei. O art. 3.º, § 

1.º e incisos da Lei n.º 6.194/1974, com a redação dada pela Lei n.º 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: “Art. 3.º (...) 

§ 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: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e 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”. O laudo pericial de ID 23549091 

aponta, como já mencionado, que o requerente apresenta sequela de 

origem traumática, equivalente a redução funcional residual de movimentos 

articulares do joelho esquerdo. De acordo com a tabela DPVAT – anexa à 

lei 11.945/2009 o déficit funcional apresentado é de 10% do joelho 

esquerdo, o que corresponde a 10% de 25% na tabela DPVAT, que é igual 

a 2,5% da importância segurada. Segundo a tabela acima mencionada, a 

perda completa, anatômica ou funcional de referido segmento, deve ser 

calculada com a aplicação do seguinte percentual: Danos Corporais 

Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de Membros Superiores 

e Inferiores Percentuais das Perdas Perda completa da mobilidade de um 

quadril, joelho ou tornozelo 25% Desse modo, a indenização deve tomar 

por base o valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

observando os percentuais da tabela prevista no anexo incluído pela Lei 

nº 11.945/2009, de acordo com o órgão afetado, que, neste caso é: 25% 

(vinte e cinco por cento) perda anatômica e/ou funcional completa de um 

dos membros inferiores, aplicando-se, posteriormente, o percentual de 

comprometimento informado no laudo médico, correspondente a 10%. 

Destarte, a indenização do Seguro Obrigatório por invalidez é devida no 

valor total de R$ 337,50 (trezentos e trinta e sete reais e cinquenta 

centavos), resultante do seguinte cálculo: R$ 13.500,00 x 25% (anexo da 

tabela) x 10% (laudo pericial) = R$ 337,50. Nesse sentido, seguem 

escólios ora compilados dos tribunais com destaques: “APELAÇÃO CÍVEL 

- AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - INVALIDEZ PARCIAL E 

PERMANENTE - PERDA PARCIAL DA CAPACIDADE FUNCIONAL DO 

MEMBRO SUPERIOR DIREITO - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA, 

OBSERVADO O PERCENTUAL DA INCAPACIDADE DO REQUERENTE - 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Tendo o acidente ocorrido em 

24.01.2008, incide o art. 3º, da Lei 6.194/1974, com a redação dada pela 

Lei n. 11.482/2007, que entrou em vigor em 31.05.2007, uma vez que a 

norma de direito material aplicável é aquela vigente na data do sinistro. Por 

ocasião do acidente, a Res. n. 29/91, da SUSEP, que versava sobre 

acidentes pessoais, previa, para o caso de invalidez total de um dos 

membros inferiores, o direito do beneficiário ao recebimento de 70% do 

capital segurado. Conclui-se, pois, que a indenização a que faz jus a 

autora restringe-se a 80% de R$9.450,00 (correspondente a 70% da 

indenização total), ou 56% de R$13.500,00, que equivale à quantia de 

R$7.560,00. Recurso parcialmente provido”. (TJ-MG - Apelação Cível: AC 

10684140000119001 MG, 17ª Câmara Cível, Relator: Eduardo Mariné da 

Cunha, Data de Julgamento: 24/07/2014, Data de Publicação: 05/08/2014); 

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. SINISTRO OCORRIDO 

EM DATA POSTERIOR A 16.12.2008. APLICABILIDADE DA LEI Nº 

11.945/09. TABELA RELATIVA AOS PERCENTUAIS INDENIZATÓRIOS 

PARA SEGURO DPVAT. O CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT DEVE SEGUIR OS PARÂMETROS APONTADOS 

PELA NOVA REDAÇÃO DA LEI Nº 6.194/74 E, EM CASO DE INVALIDEZ 

PARCIAL E PERMANENTE, DEVE SER PAGA EM PROPORÇÃO À LESÃO. 

INEXISTÊNCIA DA DISCUSSÃO SOBRE EXTENSÃO DAS LESÕES. 

CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO 

PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1.- Com efeito, importante sinalar, para 

análise da presente questão, que o sinistro ocorreu em 04.11.2009, ou 

seja, sob a égide da Lei nº 11.945/09. Referida Lei, em seu art. 32, 

estabeleceu que a Lei no 6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, 

acrescida de tabela relativa aos percentuais indenizatórios para seguro 

DPVAT. 2.- Todavia, no caso em tela, inexiste discussão a respeito da 

extensão das lesões sofridas, sendo que a parte autora apenas requereu 

o valor integral da indenização. Tanto na exordial, como na apelação, 

inexiste discussão a respeito da extensão das lesões sofridas. 3.- 

Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida”. (TJ-CE; APL 

0035784-26.2013.8.06.0071; Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Jucid Peixoto 

do Amaral; DJCE 28/04/2015; Pág. 40). Por fim, quanto à aplicação de juros 

de mora, estes devem incidir a partir da citação, nos termos do art. 406 do 

Código Civil, e a correção monetária a partir da data do acidente, com base 

no INPC/IBGE. Isto posto, com resolução de mérito, a teor do art. 487, 

inciso I, do CPC, JULGO PROCENTE o pedido formulado na inicial, para 

condenar as demandadas, a pagarem a quantia de R$ 337,50 (trezentos e 

trinta e sete reais e cinquenta centavos), referente a indenização do 

seguro obrigatório de veículos – DPVAT, com incidência de juros 

moratórios de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária a partir 

do sinistro. Em consequência, condeno a ré ao pagamento das custas e 

demais despesas do processo, além de honorários advocatícios devidos 

ao procurador do autor, estes arbitrados em R$ 1.000,00 (um mil reais), 

nos termos do art. 85, parágrafo 8º, do CPC. 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. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070224/3/2020 Página 397 de 758



Preclusas as vias recursais e nada sendo requerido, ao arquivo, com as 

anotações e baixas devidas. P. R. I. C. Colíder/MT, data da assinatura 

digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juiz de Direito.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1000530-84.2017.8.11.0009. REQUERENTE: JULIO 

CEZAR RIBEIRO DE FREITAS REQUERIDO: BRADESCO SEGUROS S/A, 

SEGURADORA LÍDER Vistos etc. Pretensão indenizatória de seguro 

obrigatório DPVAT, movida por JULIO CEZAR RIBEIRO DE FREITAS, em 

face de Bradesco Seguros e Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT, todos qualificados, em que pretende a requerente a condenação 

dos requeridos ao pagamento da indenização do seguro obrigatório, em 

razão das lesões advindas do acidente de trânsito ocorrido em 

09/10/2015. Recebida a inicial ao ID 6115768. Citada, as requeridas 

apresentaram contestação ao ID. 8788789. Em síntese, no mérito, sustenta 

a insuficiência probatória do registro de ocorrência, bem como inexistência 

de prova da invalidez. Discorreu sobre a correção monetária, juros 

moratórios, honorários advocatícios, e, ao final, pugnou pela 

improcedência da demanda. Impugnação à contestação ID. 16566287, 

oportunidade em que foram rebatidos os argumentos lançados na peça 

defensiva. Saneado o feito ao ID. 19673949, afastada as preliminares 

arguidas em contestação, fora determinada perícia médica. Laudo Pericial 

acostado ao ID. 23549091, do qual fora dada ciência às partes, com 

manifestação da requerente ao ID 24349946, pugnando pelo pagamento 

da porcentagem informada na perícia, e manifestação do requerido ao ID 

27022364, concordando com a porcentagem informada. É o relatório do 

necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. O feito comporta o julgamento 

antecipado da lide por versar sobre matéria de direito e de fato que 

dispensa a produção de outras provas em audiência. As provas 

carreadas aos autos são suficientes para formar o necessário 

convencimento, não encontrando, portanto, nenhum óbice quanto a 

aplicação do disposto nos arts. 353 e 355, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Não havendo questões preliminares a serem discutidas no feito, 

passa-se a questão de mérito. A existência do acidente não despontou 

como ponto controvertido nos autos, de modo que a questão a ser 

decidida diz respeito, unicamente, na comprovação do grau de invalidez 

do requerente. Convém esclarecer que a questão debatida nos autos é 

regulada pela Lei nº 6.194/74 e, para que o requerente faça jus ao 

recebimento do seguro DPVAT, necessária a comprovação dos seguintes 

requisitos: a) a ocorrência do sinistro automobilístico; b) a invalidez 

permanente e/ou despesas médicas; c) nexo causal entre o acidente 

automobilístico e a invalidez permanente; d) grau da lesão. Neste aspecto, 

cumpre destacar que a Lei nº 6.194/74, que dispõe sobre o Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos automotores de via 

terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, em sua 

redação primitiva, estabelecia que a indenização por invalidez permanente 

seria no valor de até 40 (quarenta) vezes o maior salario mínimo vigente 

no país. Consigna-se que, em razão do acidente ter ocorrido em 

09/10/2015, incide o art. 3.º, da Lei 6.194/1974, com a redação dada pela 

Lei n.º 11.945/2009, que entrou em vigor em 05/06/2009, vez que a norma 

de direito material aplicável é aquela vigente na data do sinistro. Reza o 

art. 3.º da Lei n.º 6.194/1974: "Art. 3º. Os danos pessoais cobertos pelo 

seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações 

por morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores que se seguem, por pessoa vitimada: (...) I - 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte; II - até R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez 

permanente; e III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como 

reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas." Destarte, a Lei sobredita 

assegura às pessoas envolvidas em acidentes de trânsito causados por 

veículo automotor, o recebimento de indenização de acordo com o dano 

suportado, exigindo, para tanto, a prova do acidente e do dano dele 

decorrente. Nesse viés, a súmula n.º 474 do Superior Tribunal de Justiça: 

“Súmula 474 - A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez 

parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da 

invalidez. (Súmula 474, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/06/2012, DJe 

19/06/2012)”. Calha ressaltar, que os documentos de IDs. 5879462/ 

5879504 e os demais documentos carreados aos autos demonstram a 

ocorrência do acidente de trânsito e o nexo de causalidade entre ele e a 

lesão sofrida pelo autor. Resta fixar o valor devido pela parte demandada. 

Por tais motivos, a procedência da ação é medida que se impõe. Desse 

modo, a médica perita, no laudo pericial acostado ao ID 23549091, foi 

categórica ao afirmar que o requerente apresenta sequela de origem 

traumática, equivalente a redução funcional residual de movimentos 

articulares do joelho esquerdo. De acordo com a tabela DPVAT – anexa à 

lei 11.945/2009 o déficit funcional apresentado é de 10% do joelho 

esquerdo, o que corresponde a 10% de 25% na tabela DPVAT. 

Transcrevo: 6 - Respostas aos quesitos do Juízo I - Há invalidez 

permanente total ou parcial? Resposta: Invalidez permanente parcial. 

Periciado apresenta sequela de origem traumática, equivalente a redução 

funcional residual de movimentos articulares do joelho esquerdo. II - Caso 

haja incapacidade, esta decorreu do acidente automobilístico? Resposta: 

Sim. III - a lesão encontra-se em forma estabilizada ou evolutiva? 

Resposta: Estabilizada. IV - Qual o grau de invalidez, sentido ou função do 

membro afetado? Resposta: Residual de movimentos articulares de joelho 

esquerdo. g) Sendo quantificável a resposta do item anterior, qual seria o 

correto valor da indenização do seguro DPVAT, considerando a tabela 

contida no ANEXO I da Lei 6.194/74? Resposta: O déficit funcional 

apresentado é de 10% do joelho esquerdo, o que corresponde a 10% de 

25% na tabela DPVAT, que é igual a 2,5% da importância segurada. 

Contudo, a indenização não pode ser fixada com base em 

salários-mínimos, uma vez que o sinistro ocorreu em 09/10/2015, na 

vigência da Medida Provisória n.º 451/2008, posteriormente convertida na 

Lei n.º 11.945/2009, que alterou os arts. 3.º, 5.º e 12 da Lei n.º 

6.194/1974, conforme acima transcrito. Deve ser limitada ao grau de 

redução funcional do membro/órgão lesionado em razão do sinistro. Urge 

salientar, que o Supremo Tribunal Federal, órgão responsável pelo 

controle concentrado de constitucionalidade, no julgamento da ADI n.º 

4.350, declarou constitucional as alterações promovidas na Lei n.º 

6.194/1974 pelas Medidas Provisórias n.º 340/2006 e n.º 451/2008, 

convertidas nas Leis n.º 11.482/2007 e 11.945/2009. Nesse sentido, 

seguem arestos ora compilados com destaques: “APELAÇÃO CÍVEL. 

AÇÃO COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. APLICAÇÃO DA LEI Nº 6.194/74 COM AS 

ALTERAÇÕES ADVINDAS DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 340/2006, 

POSTERIOMENTE CONVERTIDA NA LEI 11.482/2007. RECONHECIMENTO 

DA CONSTITUCIONALIDADE DA LEI 11.482/2007. ADI 4267/DF. 

CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA A PARTIR DA EDIÇÃO DA MP 

340/2006. NÃO CABIMENTO. - O Supremo Tribunal Federal reconheceu a 

constitucionalidade da Lei 11.482/2007, no recente julgamento da ADI 

4267/DF, sedimentando a controvérsia a respeito da alteração da 

indenização securitária para um importe fixo em reais. - Reputado 

constitucional o novo critério de cálculo e pagamento do seguro DPVAT, 

não merece amparo a pretensão de incidência de correção monetária a 

partir da edição da Medida Provisória n. 340/2006, posteriormente 

convertida na Lei 11.482/2007”. (TJ-MG - Apelação Cível: AC 

10312130023921001 MG, 17ª Câmara Cível, Relator: Leite Praça, Data de 

Julgamento: 05/02/2015, Data de Publicação: 19/02/2015); “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. MEDIDAS PROVISÓRIAS 

Nºs. 340/2006 E 451/2008, CONVERTIDAS NAS LEIS N. 11.482/2007 E 

11.945/2009. CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO SUPREMO 

TRIBUNAL FEDERAL. I - O Supremo Tribunal Federal, órgão responsável 

pelo controle concentrado de constitucionalidade, no julgamento da ADI nº 

4.350, declarou constitucional as alterações promovidas na Lei 6.194/74, 

pelas Medidas Provisórias nºs 340/2006 e 451/2008, convertidas nas Leis 

nºs 11.482/2007 e 11.945/2009”. (TJ-MG - Apelação Cível: AC 

10295130011717001 MG, 10ª Câmara Cível, Relator: Vicente de Oliveira 

Silva, Data de Julgamento: 08/03/2016, Data de Publicação: 18/03/2016); 
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“AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. 

COMPLEMENTAÇÃO. MEDIDAS PROVISÓRIAS NºS. 340/2006 E 451/2008, 

CONVERTIDAS NAS LEIS NºS 11.482/2007 E 11.945/2009. 

CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNAL 

FEDERAL. AFERIÇÃO DO GRAU DE INVALIDEZ. SÚMULA 474 DO STJ. 

PAGAMENTO NOS TERMOS DA TABELA. ANEXO I DA LEI 11.945/09. - O 

Supremo Tribunal Federal, órgão responsável pelo controle concentrado 

de constitucionalidade, no julgamento da ADI nº 4.350, declarou 

constitucionais as alterações promovidas na Lei nº 6.194/74, pelas 

Medidas Provisórias nºs 340/2006 e 451/2008, convertidas nas Leis nºs 

11.482/2007 e 11.945/2009. - O Superior Tribunal de Justiça editou a 

Súmula 474, publicada em 19-06-2012, segundo a qual "a indenização do 

seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de 

forma proporcional ao grau da invalidez". - Havendo recebido, a parte, 

administrativamente, a totalidade do valor da indenização pela invalidez 

decorrente do acidente automobilístico, nos termos da Tabela de Cálculo 

da Indenização em Invalidez Permanente (Anexo I da Lei 11.945/09), a 

improcedência do pedido de complementação é medida que se impõe. 

(TJ-MG - Apelação Cível: AC 10271140007326001 MG, 11ª Câmara Cível, 

Relatora: Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 24/02/2016, Data de 

Publicação: 07/03/2016). Assim, impõe-se, pois, a utilização da tabela 

introduzida pela Lei n.º 11.945 de 04/06/2009, para dar efetividade ao 

entendimento atual de que deve haver limitação da indenização, já que as 

resoluções do CNSP não têm o condão de se sobrepor à Lei. O art. 3.º, § 

1.º e incisos da Lei n.º 6.194/1974, com a redação dada pela Lei n.º 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: “Art. 3.º (...) 

§ 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: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e 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”. O laudo pericial de ID 23549091 

aponta, como já mencionado, que o requerente apresenta sequela de 

origem traumática, equivalente a redução funcional residual de movimentos 

articulares do joelho esquerdo. De acordo com a tabela DPVAT – anexa à 

lei 11.945/2009 o déficit funcional apresentado é de 10% do joelho 

esquerdo, o que corresponde a 10% de 25% na tabela DPVAT, que é igual 

a 2,5% da importância segurada. Segundo a tabela acima mencionada, a 

perda completa, anatômica ou funcional de referido segmento, deve ser 

calculada com a aplicação do seguinte percentual: Danos Corporais 

Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de Membros Superiores 

e Inferiores Percentuais das Perdas Perda completa da mobilidade de um 

quadril, joelho ou tornozelo 25% Desse modo, a indenização deve tomar 

por base o valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

observando os percentuais da tabela prevista no anexo incluído pela Lei 

nº 11.945/2009, de acordo com o órgão afetado, que, neste caso é: 25% 

(vinte e cinco por cento) perda anatômica e/ou funcional completa de um 

dos membros inferiores, aplicando-se, posteriormente, o percentual de 

comprometimento informado no laudo médico, correspondente a 10%. 

Destarte, a indenização do Seguro Obrigatório por invalidez é devida no 

valor total de R$ 337,50 (trezentos e trinta e sete reais e cinquenta 

centavos), resultante do seguinte cálculo: R$ 13.500,00 x 25% (anexo da 

tabela) x 10% (laudo pericial) = R$ 337,50. Nesse sentido, seguem 

escólios ora compilados dos tribunais com destaques: “APELAÇÃO CÍVEL 

- AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - INVALIDEZ PARCIAL E 

PERMANENTE - PERDA PARCIAL DA CAPACIDADE FUNCIONAL DO 

MEMBRO SUPERIOR DIREITO - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA, 

OBSERVADO O PERCENTUAL DA INCAPACIDADE DO REQUERENTE - 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Tendo o acidente ocorrido em 

24.01.2008, incide o art. 3º, da Lei 6.194/1974, com a redação dada pela 

Lei n. 11.482/2007, que entrou em vigor em 31.05.2007, uma vez que a 

norma de direito material aplicável é aquela vigente na data do sinistro. Por 

ocasião do acidente, a Res. n. 29/91, da SUSEP, que versava sobre 

acidentes pessoais, previa, para o caso de invalidez total de um dos 

membros inferiores, o direito do beneficiário ao recebimento de 70% do 

capital segurado. Conclui-se, pois, que a indenização a que faz jus a 

autora restringe-se a 80% de R$9.450,00 (correspondente a 70% da 

indenização total), ou 56% de R$13.500,00, que equivale à quantia de 

R$7.560,00. Recurso parcialmente provido”. (TJ-MG - Apelação Cível: AC 

10684140000119001 MG, 17ª Câmara Cível, Relator: Eduardo Mariné da 

Cunha, Data de Julgamento: 24/07/2014, Data de Publicação: 05/08/2014); 

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. SINISTRO OCORRIDO 

EM DATA POSTERIOR A 16.12.2008. APLICABILIDADE DA LEI Nº 

11.945/09. TABELA RELATIVA AOS PERCENTUAIS INDENIZATÓRIOS 

PARA SEGURO DPVAT. O CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT DEVE SEGUIR OS PARÂMETROS APONTADOS 

PELA NOVA REDAÇÃO DA LEI Nº 6.194/74 E, EM CASO DE INVALIDEZ 

PARCIAL E PERMANENTE, DEVE SER PAGA EM PROPORÇÃO À LESÃO. 

INEXISTÊNCIA DA DISCUSSÃO SOBRE EXTENSÃO DAS LESÕES. 

CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO 

PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1.- Com efeito, importante sinalar, para 

análise da presente questão, que o sinistro ocorreu em 04.11.2009, ou 

seja, sob a égide da Lei nº 11.945/09. Referida Lei, em seu art. 32, 

estabeleceu que a Lei no 6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, 

acrescida de tabela relativa aos percentuais indenizatórios para seguro 

DPVAT. 2.- Todavia, no caso em tela, inexiste discussão a respeito da 

extensão das lesões sofridas, sendo que a parte autora apenas requereu 

o valor integral da indenização. Tanto na exordial, como na apelação, 

inexiste discussão a respeito da extensão das lesões sofridas. 3.- 

Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida”. (TJ-CE; APL 

0035784-26.2013.8.06.0071; Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Jucid Peixoto 

do Amaral; DJCE 28/04/2015; Pág. 40). Por fim, quanto à aplicação de juros 

de mora, estes devem incidir a partir da citação, nos termos do art. 406 do 

Código Civil, e a correção monetária a partir da data do acidente, com base 

no INPC/IBGE. Isto posto, com resolução de mérito, a teor do art. 487, 

inciso I, do CPC, JULGO PROCENTE o pedido formulado na inicial, para 

condenar as demandadas, a pagarem a quantia de R$ 337,50 (trezentos e 

trinta e sete reais e cinquenta centavos), referente a indenização do 

seguro obrigatório de veículos – DPVAT, com incidência de juros 

moratórios de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária a partir 

do sinistro. Em consequência, condeno a ré ao pagamento das custas e 

demais despesas do processo, além de honorários advocatícios devidos 

ao procurador do autor, estes arbitrados em R$ 1.000,00 (um mil reais), 

nos termos do art. 85, parágrafo 8º, do CPC. 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 e nada sendo requerido, ao arquivo, com as 

anotações e baixas devidas. P. R. I. C. Colíder/MT, data da assinatura 

digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juiz de Direito.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010394-61.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO JOSE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEDERSON FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012611A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 Certifico para todos os 

efeitos de direito, que autorizada pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a 

impulsionar estes autos INTIMANDO a(s) parte(s) requerida(s), através 

do(a) advogado(a)/procurador(a), sobre a manifestação e comprovante 

de pagamento de ID 30564565, para, querendo pugnar o que entender de 

direito, no prazo de cinco dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000220-44.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

AGUIAR LOURENCO BOSSA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARILENE FERREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DECISÃO Processo: 

1000220-44.2018.8.11.0009. EXEQUENTE: AGUIAR LOURENCO BOSSA - 

ME EXECUTADO: MARILENE FERREIRA DA SILVA Vistos. INDEFIRO o 

pedido de suspensão do processo, pois contrário aos princípios da 

celeridade e efetividade que regem os Juizados Especiais Cíveis. Por outro 

lado, em que pese o entendimento do colega Magistrado exarado ao id. 

25501173, tenho que a condição de optante do Simples Nacional não é 

requisito de legitimidade para que pessoas jurídicas ocupem o polo ativo 

em demandas judiciais nos Juizados Especiais. Destarte, o art. 8º, § 1º, 

inc. II, da Lei 9.099/95 positiva que: 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. § 1o Somente serão admitidas a propor ação perante o 

Juizado Especial: [...] II - as pessoas enquadradas como 

microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno 

porte na forma da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006. 

A referida Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, por seu 

turno, previu apenas o critério de faturamento para classificação da 

empresa como ME ou EPP, sem fazer menção à condição de optante do 

Simples Nacional, conforme se vê: Art. 3º Para os efeitos desta Lei 

Complementar, consideram-se microempresas ou empresas de pequeno 

porte, a sociedade empresária, a sociedade simples, a empresa individual 

de responsabilidade limitada e o empresário a que se refere o art. 966 da 

Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), devidamente 

registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de 

Pessoas Jurídicas, conforme o caso, desde que: I - no caso da 

microempresa, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta igual ou 

inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais); II - no caso de 

empresa de pequeno porte, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta 

superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou 

inferior a R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais). 

Destaque para o disposto no art. 3º-B da supramencionada Lei 

Complementar, que assim assevera (destaques acrescidos): Art. 3o-B. Os 

dispositivos desta Lei Complementar, com exceção dos dispostos no 

Capítulo IV, são aplicáveis a todas as microempresas e empresas de 

pequeno porte, assim definidas pelos incisos I e II do caput e § 4o do art. 

3o, ainda que não enquadradas no regime tributário do Simples Nacional, 

por vedação ou por opção. Veja-se, portanto, que uma pessoa jurídica 

pode ser considerada como microempresa ou de pequeno porte ainda que 

não tenha aderido ao sistema tributário Simples Nacional. Vale dizer, 

ademais, que a adesão ao sistema do Simples é facultativa, não se 

constituindo requisito para que a empresa litigue no Juizado Especial. 

Assim, INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de cinco (5), 

apenas comprove a condição de microempreendedor individual, 

microempresa ou empresas de pequeno porte, na forma da Lei 

Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, sob pena de extinção. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, 

data da assinatura eletrônica. (assinado digitalmente) RICARDO FRAZON 

MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000783-38.2018.8.11.0009

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:

LAURINDO COSTA DE ARAUJO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DECISÃO Processo: 

1000783-38.2018.8.11.0009. EXEQUENTE: E. L. ALVES - MERCADO - ME 

EXECUTADO: LAURINDO COSTA DE ARAUJO Vistos. INDEFIRO, por ora, 

os pedidos formulados na petição retro, pois a petição de cumprimento de 

sentença sequer fora recebida até este momento. No caso, cuida-se de 

petição requerendo o cumprimento de sentença (id. 17133997). De 

proêmio, assevera-se que, no caso presente, devem incidir as 

consequências que o ordenamento jurídico prevê para o réu revel, dentre 

as quais a disposta no art. 346 do CPC, que determina a dispensa da 

intimação dos atos processuais àquele que deixou de constituir advogado 

nos autos. É a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça: RECURSO 

ESPECIAL. LOCAÇÃO E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 

RÉU REVEL, CITADO PESSOALMENTE NA AÇÃO DE CONHECIMENTO, QUE 

NÃO CONSTITUIU ADVOGADO NOS AUTOS NEM APRESENTOU 

CONTESTAÇÃO. LEI Nº 11.232/05. INTIMAÇÃO PESSOAL. 

DESNECESSIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 322 DO CPC. [...] 2. Nos termos 

do art. 322 do Código de Processo Civil, será dispensado da intimação dos 

atos processuais o réu revel que não constituiu advogado nos autos. 3. 

Após a edição da Lei nº 11.232/2005, a execução por quantia fundada em 

título judicial desenvolve-se no mesmo processo em que o direito subjetivo 

foi certificado, de forma que a revelia decretada na fase anterior, ante a 

inércia do réu que fora citado pessoalmente, dispensará a intimação 

pessoal do devedor para dar cumprimento à sentença. 4. Recurso 

especial improvido. (STJ, REsp 1241749 / SP, Rel. Ministra Maria Thereza 

de Assis Moura, Sexta Turma, Data Julgamento 27/09/2011, data da 

publicação 13/10/2011 – destaques acrescidos). Desta feita, aguarda-se, 

a partir da data da publicação desta decisão, o decurso do prazo de 15 

(quinze) dias para que a parte executada, espontaneamente, efetue o 

pagamento do débito, sendo certo de que, caso não efetuado o 

pagamento no prazo supra, o débito fica, desde já, acrescido de multa de 

10% (dez por cento). Descabida a condenação ao pagamento de 

honorários advocatícios de sucumbência, em respeito às normas da Lei 

9.099/95 e conforme enunciado nº. 97 do FONAJE. Esclareça-se que, 

transcorrido o prazo para pagamento voluntário do débito, inicia-se o 

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

de penhora ou intimação, apresente, nestes mesmos autos, embargos à 

execução (art. 52, inc. IX, da Lei nº. 9.099/95 c/c art. 525 do CPC). Não 

efetuado o pagamento voluntário do débito, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a 

parte credora para apresentar o cálculo atualizado, incluído o valor da 

multa (10%), e indicar a que termos pretende dar seguimento à execução. 

Consigna-se que eventuais pedidos de restrição de bens deverão seguir, 

preferencialmente, a ordem preconizada no art. 835 do CPC, sob pena de 

indeferimento do pleito que, preterindo a referida gradação legal, não 

estiver devidamente fundamentado. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, data da assinatura eletrônica. (assinada 

digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000788-60.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

BOSSA DROGARIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CICERO DAMIÃO DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DECISÃO Processo: 

1000788-60.2018.8.11.0009. EXEQUENTE: BOSSA DROGARIA LTDA - ME 

EXECUTADO: CICERO DAMIÃO DA SILVA Vistos. Cuida-se de petição 

requerendo o cumprimento de sentença. INTIME-SE a parte executada, 

observando as normas do art. 513, §§ 2º e 4º, do CPC, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, efetuar o pagamento do débito, advertindo-se-a de que, 

caso não efetuado o pagamento no prazo ajustado, o débito fica, desde já, 

acrescido de multa de 10% (dez por cento). Descabida a condenação ao 

pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, em respeito às 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070224/3/2020 Página 400 de 758



normas da Lei 9.099/95 e conforme enunciado nº. 97 do FONAJE. 

Esclareça-se que, transcorrido o prazo para pagamento voluntário do 

débito, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nestes 

mesmos autos, embargos à execução (art. 52, inc. IX, da Lei nº. 9.099/95 

c/c art. 525 do CPC). Não efetuado o pagamento voluntário do débito, 

INTIME-SE a parte credora para apresentar o cálculo atualizado, incluído o 

valor da multa (10%), e indicar a que termos pretende dar seguimento à 

execução. Consigna-se que eventuais pedidos de restrição de bens 

deverão seguir, preferencialmente, a ordem preconizada no art. 835 do 

CPC, sob pena de indeferimento do pleito que, preterindo a referida 

gradação legal, não estiver devidamente fundamentado. 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: 1000144-54.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO LEME ANTONIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO LEME ANTONIO OAB - MT0012613A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA JOSE VASCONCELOS SANTOS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DECISÃO Processo: 

1000144-54.2017.8.11.0009. EXEQUENTE: CLAUDIO LEME ANTONIO 

EXECUTADO: MARIA JOSE VASCONCELOS SANTOS Vistos. Em que pese 

as irresignações do autor manifestadas ao id. 16916192, verifico que a 

sentença de extinção proferida nos autos já transitou em julgado (id. 

16333171), sendo defeso a este Juízo desconstituir aquele comando 

judicial, sob pena de ofensa à coisa julgada e à segurança jurídica. 

Frise-se que a referida sentença, que acabou por condenar o requerente 

ao pagamento das custas e despesas processuais, poderia ter sido 

revertida pelos meios recursais cabíveis, de modo que não tendo o autor 

interposto o competente recurso no momento oportuno, configurada está a 

preclusão temporal, conforme o disposto no art. 223 do CPC. Assim, 

CERTIFIQUE-SE se houve o recolhimento das custas e despesas 

processuais pela parte autora. Certificado o não pagamento do débito, 

considerando que o feito já se encontra sentenciado, estando pendente 

apenas de recolhimento de custas e despesas processuais, proceda-se 

na forma do art. 354 da CNGC-TJMT, in verbis: Art. 354. Constatada a 

existência de saldo devedor de custas e taxas, com valores superiores a 

R$50,00 (cinquenta reais) e inferiores a R$ 10.000,00 (dez mil reais), será 

expedida a Certidão para remessa à Protesto pela Central de Arrecadação 

e Arquivamento, a qual será remetida por meio do sistema CIA para o 

Departamento de Controle e Arrecadação. (Redação alterada pelo 

Provimento nº 14/2017-CGJ). Após, ARQUIVEM-SE os autos, sem prejuízo 

das baixas e comunicações de praxe. 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: 1000803-29.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

SUPREFOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT22241/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX PEREIRA DA SILVA ALVES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DESPACHO Processo: 

1000803-29.2018.8.11.0009. EXEQUENTE: SUPREFOS INDUSTRIA E 

COMERCIO LTDA EXECUTADO: ALEX PEREIRA DA SILVA ALVES Vistos. 

INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de cinco (5), comprove a 

condição de microempreendedor individual, microempresa ou empresa de 

pequeno porte, nos termos do art. 8º, § 1º, inc. II, da Lei 9.099/9, sob pena 

de extinção. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Colíder-MT, data da assinatura eletrônica. (assinado digitalmente) 

RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002126-35.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

INES PINHEIRO TEODORO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA DINARTE SOARES OAB - MT11875-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE COLIDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT22241/O 

(ADVOGADO(A))

 

Finalidade: Proceder a intimação da parte autora, por intermédio da 

advogada constituída nos autos, de todo o teor da Contestação juntada no 

ID. 29609512, bem como, para, querendo, apresentar impugnação, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001561-71.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANE DAPPER (REQUERENTE)

MARCELO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELDIR DE OLIVEIRA SANTOS SOBRINHO OAB - MT24345/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MM TURISMO & VIAGENS S.A (REQUERIDO)

AVIANCA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSELY CRISTINA MARQUES CRUZ OAB - SP178930-O 

(ADVOGADO(A))

 

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 a(s) parte(s) requerida(s)/recorridas, através do(a) 

Advogado(a)/Defensor(a)/Procurador(a), legalmente constituído nos 

autos, para, querendo apresentar contrarrazões ao recurso inominado ID. 

30242773, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001857-93.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SERGIO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES OAB - MT0007679A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PACTUS TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RONIZE ANTONIO BARBOSA OAB - MT13764-B (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1001857-93.2019.8.11.0009. REQUERENTE: JOSE SERGIO DE SOUZA 

REQUERIDO: PACTUS TRANSPORTES LTDA - ME Vistos etc. Dispensado o 

relatório a teor do artigo 38, da Lei nº 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Em consulta ao Termo de Audiência de Conciliação (id. 28193157), nota-se 

que a advogada da parte Autora, requereu prazo para juntar a carta de 

substabelecimento, o qual foi concedido 05 dias para providências. 

Constato também, que não foi juntado instrumento de procuração, tendo 

havido a oportunidade para corrigir o erro, mas quedou-se inerte nesse 

sentido. Assim, outro caminho não há, senão a extinção do feito, sem 

resolução do mérito, ante a ausência de pressupostos processuais 

relativo ao Juízo de admissibilidade. Dispõe o Código de Processo Civil, no 

art. 485, inc. III, veja-se: Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: III - 

por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; Nesse sentido, veja-se o 

seguinte julgado: AUSENCIA DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA 

IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR. TRATA-SE DE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS ANTE A INSERÇÃO DO NOME DO RECLAMANTE NO 

CADASTRO. SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO. VERIFICOU QUE NÃO FORAM COLACIONADOS 
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AOS AUTOS OS DOCUMENTOS PESSOAIS DO RECLAMANTE. 

RECLAMANTE, EM SEDE RECURSAL, PRETENDE A REFORMA DA 

SENTENÇA RECORRIDA A FIM DE SER RECEBIDA A INICIAL E, NO MÉRITO, 

A CONDENAÇÃO DA RECLAMADA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. O ART. 283 DO CPC PRECONIZA QUE A PRETIÇÃO 

INICIAL SERÁ INSTRUÍDA COM OS DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À 

PROPOSITURA DA AÇÃO. PRETENDE A RECLAMANTE A CONDENAÇÃO 

DA RECLAMADA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS EM VIRTUDE DA INSERÇÃO DE SEUS DADOS NO CADASTRO. 

CONTUDO, NÃO HÁ NOS AUTOS OS DOCUMENTOS PESSOAIS DO 

RECLAMANTE, ESSENCIAIS PARA PROPROSITURA DA AÇÃO. POR ISSO 

É ESCORREITA A SENTENÇA RECORRIDA AO CONSIDERAR QUE 

‘INEXISTE PRESSUPOSTO PROCESSUAL PARA A CONTINUIDADE DO 

FEITO, QUAL SEJA OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A PLENA 

IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR’. SENTENÇA MANTIDA, POR SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS (...) (1ª Turma Recursal – 0002857-06.2013.8.16.0046/0 – 

Arapoti – Rel.: Fernando Swain Ganem - - J. 22.05.2015- sem grifo no 

original). Desta forma, não há motivos para que este processo continue 

tramitando, notadamente quando aquele que mais deveria ter interesse em 

seu término permaneceu desatento ao chamado judicial. DISPOSITIVO Isto 

posto, e com fulcro no artigo 485, I e III do Código de Processo Civil, julgo 

EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito em razão da falta de 

observância ao chamado judicial. Considerando ainda que não respondeu 

à chamado judicial, CONDENO a promovente ao pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não 

podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento 

das custas processuais deste feito. Transitada em julgado, ao arquivo, 

com as devidas baixas. Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. Submeto o 

presente projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Colíder, 20 de março de 2020. Marcia 

Mieko Hiraçaka Almeida 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, 20 de 

março de 2020. Ricardo Frazon Menegucci Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001857-93.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SERGIO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES OAB - MT0007679A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PACTUS TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RONIZE ANTONIO BARBOSA OAB - MT13764-B (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1001857-93.2019.8.11.0009. REQUERENTE: JOSE SERGIO DE SOUZA 

REQUERIDO: PACTUS TRANSPORTES LTDA - ME Vistos etc. Dispensado o 

relatório a teor do artigo 38, da Lei nº 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Em consulta ao Termo de Audiência de Conciliação (id. 28193157), nota-se 

que a advogada da parte Autora, requereu prazo para juntar a carta de 

substabelecimento, o qual foi concedido 05 dias para providências. 

Constato também, que não foi juntado instrumento de procuração, tendo 

havido a oportunidade para corrigir o erro, mas quedou-se inerte nesse 

sentido. Assim, outro caminho não há, senão a extinção do feito, sem 

resolução do mérito, ante a ausência de pressupostos processuais 

relativo ao Juízo de admissibilidade. Dispõe o Código de Processo Civil, no 

art. 485, inc. III, veja-se: Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: III - 

por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; Nesse sentido, veja-se o 

seguinte julgado: AUSENCIA DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA 

IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR. TRATA-SE DE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS ANTE A INSERÇÃO DO NOME DO RECLAMANTE NO 

CADASTRO. SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO. VERIFICOU QUE NÃO FORAM COLACIONADOS 

AOS AUTOS OS DOCUMENTOS PESSOAIS DO RECLAMANTE. 

RECLAMANTE, EM SEDE RECURSAL, PRETENDE A REFORMA DA 

SENTENÇA RECORRIDA A FIM DE SER RECEBIDA A INICIAL E, NO MÉRITO, 

A CONDENAÇÃO DA RECLAMADA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. O ART. 283 DO CPC PRECONIZA QUE A PRETIÇÃO 

INICIAL SERÁ INSTRUÍDA COM OS DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À 

PROPOSITURA DA AÇÃO. PRETENDE A RECLAMANTE A CONDENAÇÃO 

DA RECLAMADA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS EM VIRTUDE DA INSERÇÃO DE SEUS DADOS NO CADASTRO. 

CONTUDO, NÃO HÁ NOS AUTOS OS DOCUMENTOS PESSOAIS DO 

RECLAMANTE, ESSENCIAIS PARA PROPROSITURA DA AÇÃO. POR ISSO 

É ESCORREITA A SENTENÇA RECORRIDA AO CONSIDERAR QUE 

‘INEXISTE PRESSUPOSTO PROCESSUAL PARA A CONTINUIDADE DO 

FEITO, QUAL SEJA OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A PLENA 

IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR’. SENTENÇA MANTIDA, POR SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS (...) (1ª Turma Recursal – 0002857-06.2013.8.16.0046/0 – 

Arapoti – Rel.: Fernando Swain Ganem - - J. 22.05.2015- sem grifo no 

original). Desta forma, não há motivos para que este processo continue 

tramitando, notadamente quando aquele que mais deveria ter interesse em 

seu término permaneceu desatento ao chamado judicial. DISPOSITIVO Isto 

posto, e com fulcro no artigo 485, I e III do Código de Processo Civil, julgo 

EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito em razão da falta de 

observância ao chamado judicial. Considerando ainda que não respondeu 

à chamado judicial, CONDENO a promovente ao pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não 

podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento 

das custas processuais deste feito. Transitada em julgado, ao arquivo, 

com as devidas baixas. Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. Submeto o 

presente projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Colíder, 20 de março de 2020. Marcia 

Mieko Hiraçaka Almeida 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, 20 de 

março de 2020. Ricardo Frazon Menegucci Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001942-79.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL DUTRA COLLA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA RODRIGUES RAMIRO OAB - MT23761/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TALES DA LORDS BARBEARIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDSON FRANCISCO DONINI OAB - MT0008406A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1001942-79.2019.8.11.0009. REQUERENTE: GABRIEL DUTRA COLLA DOS 

SANTOS REQUERIDO: TALES DA LORDS BARBEARIA Vistos etc., 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Fundamento e decido. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento. 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. Trata-se de RECLAMAÇÃO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, proposta por GABRIEL 

DUTRA COLLA DOS SANTOS em desfavor de TALES SIEBERT. Em análise 

aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

razão assiste à parte autora. De toda forma, a solução do litígio não 

demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil 

que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

O que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que sustenta 

a parte autora, que na data de 18/08/2019, encontrava-se na barbearia 

Lords de propriedade do Requerido, tendo sido acusado por este, de 

furtar R$100,00. Aduz que foi revistado pela polícia militar e nada foi 
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encontrado em sua posse. Nesse mesmo dia, foi para a Smoke House, e 

repentinamente ao adentrar o local, recebeu um golpe no seu maxilar e 

veio a cair no chão, frente aos demais frequentadores do local, tendo seu 

celular totalmente quebrado em virtude da sua queda ao chão. Como não 

sabia quem havia deferido o soco, requisitou as imagens da câmera de 

segurança, constatando tratar-se do Requerido. Por esses motivos, 

pleiteia indenização por danos morais e materiais. Em contrapartida, em 

sede de Contestação a parte ré sustentou que as agressões foram 

mútuas, motivo pelo qual pede para que seja indeferido o presente pedido 

e deferido pedido contraposto. Analisando detidamente os fatos alegados 

na inicial, bem como os documentos e o vídeo colacionado aos autos, 

verifico que em decorrência do ocorrido, foi registrado BO nº 2019.246977 

em desfavor do Requerido, bem como realizado exame de corpo de delito 

o qual observou a presença de: a) ferida; b) escoriações, cuja natureza 

depende de exame complementar. Do vídeo juntado com a inicial, é 

possível identificar claramente que o Autor ao adentrar no local dos fatos, 

foi pego de surpresa pelo Requerido que deferiu um soco no seu rosto, 

caindo o Autor no chão, atordoado, perante inúmeras pessoas que 

ficaram apenas olhando. A agressão física é ato ilícito que, por sua 

natureza, implica em violação à honra, ainda mais quando praticada na 

presença de demais pessoas, o que enseja a responsabilização por dano 

moral. Violação dos atributos da personalidade caracterizada. Assim, 

baseio minha decisão, nas seguintes decisões proferidas pelos nossos 

Tribunais: INDENIZAÇÃO. Procedência parcial - Autora que busca 

condenação da ré no pagamento de indenização por danos morais em 

razão de agressão física e verbal Fato confessado - Fotografias de fls. 

32/39 e o Laudo médico de fls. 18, tudo conjugado à aceitação pela ré da 

pena criminal de multas nas fls. 115/116, que indicam que realmente a 

Autora foi vítima de agressões físicas e morais por parte da ré - 

Aplicação, na hipótese, do artigo 252 do Regimento Interno deste E. 

Tribunal de Justiça Desnecessária repetição dos adequados fundamentos 

expendidos pela r. sentença recorrida Precedentes - Sentença mantida 

Recurso improvido. (TJ-SP - APL: 9110370782009826 SP 

9110370-78.2009.8.26.0000, Relator: Salles Rossi, Data de Julgamento: 

27/06/2012, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

07/07/2012). Apelação cível. Responsabilidade civil. Indenização por 

danos morais em razão de agressão física. Inocorrência de culpa 

concorrente. Minoração do quantum debeatur. À unanimidade, deram 

parcial provimento ao apelo. (Apelação Cível Nº 70048114565, Sexta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luís Augusto Coelho 

Braga, Julgado em 31/07/2013) (TJ-RS - AC: 70048114565 RS, Relator: 

Luís Augusto Coelho Braga, Data de Julgamento: 31/07/2013, Sexta 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 02/08/2013). 

Nesse sentido, partindo destas premissas e de todas as provas e 

documentos colacionados aos autos, tenho que os fatos alegados na 

inicial restaram comprovados, posto isto, a indenização pelos danos 

morais é a medida que se impõe, restando prejudicado o pedido 

contraposto vindicado pelo Reclamante. A inteligência do artigo 6º da Lei 

nº. 9.099/95, nos mostra que “O juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da Lei e às 

exigências do bem comum.” Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se 

da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, 

amparada na Lei. (destaquei e negritei). A jurisprudência é neste sentido: 

“O Juiz não pode desprezar as regras de experiência comum ao proferir a 

sentença. Vale dizer, o juiz deve valorizar e apreciar as provas dos autos, 

mas ao fazê-lo pode e deve servir-se da sua experiência e do que 

comumente acontece”. (JTA 121/391 ? apud, Código de Processo Civil 

Theotônio Negrão, notas ao artigo 335). (negritei). 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 a justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$3.000,00, quantia essa que atende 

aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não 

caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no 

patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Com 

relação ao pedido de danos materiais, verifico que o Autor menciona o 

valor de R$1.300,00 referente à aquisição de um celular, entretanto, não 

há nos autos, provas contundentes de que pelo fato de ter caído ao chão, 

houve a quebra do mesmo. DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão contida na inicial para o fim de 

CONDENAR o reclamado a pagar ao reclamante, a título de danos morais, 

o valor de R$3.000,00, devidamente corrigidos monetariamente pelo índice 

IPCA a partir da data do seu arbitramento a teor do disposto na Súmula 

362 do C. Superior Tribunal de Justiça e juros moratórios de 1% (um por 

cento) ao mês a partir da data do evento danoso, e assim o faço COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I, CPC. Por fim, 

ante a procedência parcial do pedido da parte reclamante, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido contraposto. Sem custas e honorários 

advocatícios por não serem cabíveis nesta fase do processo (art. 55, 

parte inicial, da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. Submeto o 

presente projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Colíder, 20 de março de 2020. Marcia 

Mieko Hiraçaka Almeida 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, 20 de 

março de 2020. Ricardo Frazon Menegucci Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001942-79.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL DUTRA COLLA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA RODRIGUES RAMIRO OAB - MT23761/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TALES DA LORDS BARBEARIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDSON FRANCISCO DONINI OAB - MT0008406A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1001942-79.2019.8.11.0009. REQUERENTE: GABRIEL DUTRA COLLA DOS 

SANTOS REQUERIDO: TALES DA LORDS BARBEARIA Vistos etc., 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Fundamento e decido. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento. 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. Trata-se de RECLAMAÇÃO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, proposta por GABRIEL 

DUTRA COLLA DOS SANTOS em desfavor de TALES SIEBERT. Em análise 

aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

razão assiste à parte autora. De toda forma, a solução do litígio não 

demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil 

que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

O que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que sustenta 

a parte autora, que na data de 18/08/2019, encontrava-se na barbearia 

Lords de propriedade do Requerido, tendo sido acusado por este, de 

furtar R$100,00. Aduz que foi revistado pela polícia militar e nada foi 

encontrado em sua posse. Nesse mesmo dia, foi para a Smoke House, e 

repentinamente ao adentrar o local, recebeu um golpe no seu maxilar e 

veio a cair no chão, frente aos demais frequentadores do local, tendo seu 

celular totalmente quebrado em virtude da sua queda ao chão. Como não 

sabia quem havia deferido o soco, requisitou as imagens da câmera de 

segurança, constatando tratar-se do Requerido. Por esses motivos, 
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pleiteia indenização por danos morais e materiais. Em contrapartida, em 

sede de Contestação a parte ré sustentou que as agressões foram 

mútuas, motivo pelo qual pede para que seja indeferido o presente pedido 

e deferido pedido contraposto. Analisando detidamente os fatos alegados 

na inicial, bem como os documentos e o vídeo colacionado aos autos, 

verifico que em decorrência do ocorrido, foi registrado BO nº 2019.246977 

em desfavor do Requerido, bem como realizado exame de corpo de delito 

o qual observou a presença de: a) ferida; b) escoriações, cuja natureza 

depende de exame complementar. Do vídeo juntado com a inicial, é 

possível identificar claramente que o Autor ao adentrar no local dos fatos, 

foi pego de surpresa pelo Requerido que deferiu um soco no seu rosto, 

caindo o Autor no chão, atordoado, perante inúmeras pessoas que 

ficaram apenas olhando. A agressão física é ato ilícito que, por sua 

natureza, implica em violação à honra, ainda mais quando praticada na 

presença de demais pessoas, o que enseja a responsabilização por dano 

moral. Violação dos atributos da personalidade caracterizada. Assim, 

baseio minha decisão, nas seguintes decisões proferidas pelos nossos 

Tribunais: INDENIZAÇÃO. Procedência parcial - Autora que busca 

condenação da ré no pagamento de indenização por danos morais em 

razão de agressão física e verbal Fato confessado - Fotografias de fls. 

32/39 e o Laudo médico de fls. 18, tudo conjugado à aceitação pela ré da 

pena criminal de multas nas fls. 115/116, que indicam que realmente a 

Autora foi vítima de agressões físicas e morais por parte da ré - 

Aplicação, na hipótese, do artigo 252 do Regimento Interno deste E. 

Tribunal de Justiça Desnecessária repetição dos adequados fundamentos 

expendidos pela r. sentença recorrida Precedentes - Sentença mantida 

Recurso improvido. (TJ-SP - APL: 9110370782009826 SP 

9110370-78.2009.8.26.0000, Relator: Salles Rossi, Data de Julgamento: 

27/06/2012, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

07/07/2012). Apelação cível. Responsabilidade civil. Indenização por 

danos morais em razão de agressão física. Inocorrência de culpa 

concorrente. Minoração do quantum debeatur. À unanimidade, deram 

parcial provimento ao apelo. (Apelação Cível Nº 70048114565, Sexta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luís Augusto Coelho 

Braga, Julgado em 31/07/2013) (TJ-RS - AC: 70048114565 RS, Relator: 

Luís Augusto Coelho Braga, Data de Julgamento: 31/07/2013, Sexta 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 02/08/2013). 

Nesse sentido, partindo destas premissas e de todas as provas e 

documentos colacionados aos autos, tenho que os fatos alegados na 

inicial restaram comprovados, posto isto, a indenização pelos danos 

morais é a medida que se impõe, restando prejudicado o pedido 

contraposto vindicado pelo Reclamante. A inteligência do artigo 6º da Lei 

nº. 9.099/95, nos mostra que “O juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da Lei e às 

exigências do bem comum.” Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se 

da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, 

amparada na Lei. (destaquei e negritei). A jurisprudência é neste sentido: 

“O Juiz não pode desprezar as regras de experiência comum ao proferir a 

sentença. Vale dizer, o juiz deve valorizar e apreciar as provas dos autos, 

mas ao fazê-lo pode e deve servir-se da sua experiência e do que 

comumente acontece”. (JTA 121/391 ? apud, Código de Processo Civil 

Theotônio Negrão, notas ao artigo 335). (negritei). 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 a justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$3.000,00, quantia essa que atende 

aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não 

caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no 

patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Com 

relação ao pedido de danos materiais, verifico que o Autor menciona o 

valor de R$1.300,00 referente à aquisição de um celular, entretanto, não 

há nos autos, provas contundentes de que pelo fato de ter caído ao chão, 

houve a quebra do mesmo. DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão contida na inicial para o fim de 

CONDENAR o reclamado a pagar ao reclamante, a título de danos morais, 

o valor de R$3.000,00, devidamente corrigidos monetariamente pelo índice 

IPCA a partir da data do seu arbitramento a teor do disposto na Súmula 

362 do C. Superior Tribunal de Justiça e juros moratórios de 1% (um por 

cento) ao mês a partir da data do evento danoso, e assim o faço COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I, CPC. Por fim, 

ante a procedência parcial do pedido da parte reclamante, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido contraposto. Sem custas e honorários 

advocatícios por não serem cabíveis nesta fase do processo (art. 55, 

parte inicial, da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. Submeto o 

presente projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Colíder, 20 de março de 2020. Marcia 

Mieko Hiraçaka Almeida 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, 20 de 

março de 2020. Ricardo Frazon Menegucci Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000520-40.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO ROBALINHO ESTEVAM (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELPIDIO MORETTI ESTEVAM OAB - MT4877-O (ADVOGADO(A))

GILBERTO PEREIRA RIBEIRO OAB - MT0017919A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA (EXECUTADO)

AUDI DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA. 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SELMA FERNANDES DA CUNHA OAB - MT15600-O (ADVOGADO(A))

MATHEUS DE FRANCISCO LAZARIM OAB - SP344299 (ADVOGADO(A))

ANA PAULA HUBINGER ARAUJO OAB - SP124686 (ADVOGADO(A))

 

Certifico para todos os efeitos de direito, que autorizada pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos INTIMANDO a(s) 

parte(s) requerente(s), através do(a) advogado(a)/procurador(a), sobre a 

manifestação de ID. 30387554 e comprovante de pagamento de ID. 

30387552, para, querendo, pugnar o que entender pertinente, no prazo de 

cinco dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000520-40.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO ROBALINHO ESTEVAM (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELPIDIO MORETTI ESTEVAM OAB - MT4877-O (ADVOGADO(A))

GILBERTO PEREIRA RIBEIRO OAB - MT0017919A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA (EXECUTADO)

AUDI DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA. 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SELMA FERNANDES DA CUNHA OAB - MT15600-O (ADVOGADO(A))

MATHEUS DE FRANCISCO LAZARIM OAB - SP344299 (ADVOGADO(A))

ANA PAULA HUBINGER ARAUJO OAB - SP124686 (ADVOGADO(A))

 

Certifico para todos os efeitos de direito, que autorizada pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos INTIMANDO a(s) 

parte(s) requerente(s), através do(a) advogado(a)/procurador(a), sobre a 

manifestação de ID. 30387554 e comprovante de pagamento de ID. 

30387552, para, querendo, pugnar o que entender pertinente, no prazo de 

cinco dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001718-78.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:
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A. A. DE ALMEIDA - COMERCIO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONI EDISON RIBEIRO DA COSTA (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) exequente (s) por intermédio de sua advogada, para que, no 

prazo de cinco (5), comprove a condição de microempreendedor 

individual, microempresa ou empresas de pequeno porte, nos termos do 

art. 8º, § 1º, inc. II, da Lei 9.099/9, sob pena de extinção.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002032-58.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

A. A. DE ALMEIDA - COMERCIO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIMONE BARBOSA MARCELINO (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) exequente(s) por intermédio de sua advogada, para que, no 

prazo de cinco (5), comprove a condição de microempreendedor 

individual, microempresa ou empresas de pequeno porte, na forma da Lei 

Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, sob pena de extinção.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000540-60.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIO VAREJISTA DE GAS MOLINA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Fabiana do Carmo (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) 

parte(s) exequente (s) por intermédio de sua advogada, para que, no 

prazo de cinco (5), comprove a condição de microempreendedor 

individual, microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do art. 

8º, § 1º, inc. II, da Lei 9.099/9, sob pena de extinção.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000548-37.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIO VAREJISTA DE GAS MOLINA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Luzia Freitas (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) exequente (s) por intermédio de sua advogada, para que, no 

prazo de cinco (5), comprove a condição de microempreendedor 

individual, microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do art. 

8º, § 1º, inc. II, da Lei 9.099/9, sob pena de extinção.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000545-82.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIO VAREJISTA DE GAS MOLINA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Thiago Sampatti dos Santos (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) exequente (s) por intermédio de sua advogada, para que, no 

prazo de cinco (5) dias, comprove a condição de microempreendedor 

individual, microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do art. 

8º, § 1º, inc. II, da Lei 9.099/9, sob pena de extinção.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002068-32.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

KELVIS LISBOA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO CHAVES FREIRE OAB - MT23165/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1002068-32.2019.8.11.0009. REQUERENTE: KELVIS LISBOA MARTINS 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Fundamento e 

decido. Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento, 

passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. 

Preliminar Deixo de analisar preliminar arguida pela Reclamada, visto que 

não têm o condão de obstar o julgamento da causa. Mérito. Pleiteia a parte 

requerente indenização por danos morais, decorrente da má prestação 

dos serviços da operadora de telefonia, visto que ao efetuar recarga em 

seu celular pré-pago nº (66) 9.9921-7120, estes não eram creditados pela 

Reclamada, causando inúmeros transtornos à parte Autora, que 

permanecia por mais de 20 min. em espera, sem qualquer solução para o 

ocorrido, conforme nºs de protocolos 20196515751822 e 

20196582495958. Alega ainda que fez diversas reclamações via call 

center, contudo é tratado de forma grosseira, ficando em espera ao 

telefone por muito tempo, gerando enorme desgaste. A parte requerida, no 

mérito contesta alegando que não houve qualquer ato ilícito praticado que 

gerasse abalo moral, visto que a recarga foi creditada automaticamente na 

conta do Autor e que é enviado SMS para confirmar que o cliente está 

adepto da promoção, de acordo com o print de seu controle interno. A 

parte Requerente utilizou o celular nos dias 27, 28, 29 e 30 de Junho, bem 

como o serviço foi reestabelecido em 07.07.2017, inexistindo qualquer 

problema na linha, motivo pelo qual alega inexistir ato ilícito e 

consequentemente dano moral, pugnando ao final pela improcedência dos 

pedidos. A parte Requerente impugna a contestação alegando que a parte 

Requerida não trouxe nenhum documento capaz de contrapor a tese 

inicial, reafirmando as diversas reclamações administrativas, alegando 

ainda que resta comprovada assim a falha na prestação de serviços e o 

dever de indenizar. Conforme se denota dos autos a parte Requerente 

comprovou através da gravação da ligação junto ao call center, que 

entrou em contato para verificar sobre a adesão à promoção VIVO 

TURBO, isso porque o SMS que deveria ter recebido comprovando a 

adesão à promoção não havia sido entregue, contudo, verifico que o 

Autor durante os 18min54seg de gravação, não obteve retorno 

satisfatório, diante da impaciência da atendente, conforme se denota dos 

seguintes trechos: Autor: a outra que eu fiz; “(...) – cal center: que outra? 

Autor: outra recarga; (...); cal center: qual seu nome mesmo? (...) pronto ta 

resolvido (...) aham.. Constato também que do próprio print do controle 

interno da Reclamada, juntado com a contestação, há divergência de 

dados do titular, já que consta o nome de CAMILA ROSA – linha: 

79996659842, sem justificativa para a divergência de dados. No caso 

cabia à parte Requerida colacionar aos autos documentos, que 

comprovassem que os protocolos efetivados pela parte Requerente foram 

atendidos. Verificando ainda os documentos da inicial, constato que a 

parte Requerente empregou diligências a fim de sanar o problema, 

questionando sobre os créditos não habilitados, todavia, mesmo assim a 

parte Requerida não solucionou o fato definitivamente. O que se constata 

compulsando os documentos dos autos é que resta razão a parte 

Reclamante. No que concerne à reparação do dano, incide a 

responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do Consumidor preceitua 

em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070224/3/2020 Página 405 de 758



causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Ainda: Nos termos do artigo 373, inc. II CPC, cabe à 

empresa de telefonia, o ônus da prova de fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito do Autor. Cumpre à prestadora de serviços agir com a 

diligência necessária a impedir a má prestação do serviço contratado, que 

possa acarretar prejuízo aos seus clientes e terceiros de boa-fé. Não há 

dúvida de que a conduta da requerida provocou transtornos, aflição e 

angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez 

que a parte requerente procurou solucionar o feito administrativamente, 

contudo não logrou êxito. A prova do reflexo patrimonial do prejuízo não 

se faz necessária, visto que o dano moral se configura pelo sofrimento 

humano resultante de lesão de direitos da personalidade. O dano moral 

prescinde de prova. Quanto ao valor da indenização em danos morais, o 

arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as 

condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da 

reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem 

como inibir a conduta abusiva. Deve-se atentar, ainda, ao princípio da 

razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível 

de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não 

seja extremamente gravoso ao ofensor. CORROBORANDO: EMENTA: 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALTERAÇÃO DO CONTRATO 

DE TELEFONIA MÓVEIS - PEDIDO DE RESILIÇÃO NÃO ATENDIDO - 

COBRANÇAS POSTERIORES - NÃO CABIMENTO - FALHA NA 

PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - VERIFICAÇÃO - PERDA DO TEMPO ÚTIL - 

DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO - Caracterizada a falha na prestação de 

serviços pela parte ré que não cancelou o contrato de telefonia móvel na 

modalidade pós-pago para retornar à modalidade anteriormente contratada 

(pré-pago), conforme solicitado pela parte autora, há que se reconhecer a 

inexigibilidade da cobrança das faturas posteriores. - Cabe condenar ao 

pagamento de indenização por danos morais a parte que não procede à 

regularização do serviço contratado obrigando o consumidor, com 

evidente perda de tempo útil, a tentar resolver a questão na esfera 

administrativa e, depois, a ajuizar ação para ver resguardado seu direito, 

frontalmente agredido pela negligência gerencial. (TJMG - Apelação Cível 

1.0000.19.047235-7/001, Relator(a): Des.(a) Evandro Lopes da Costa 

Teixeira , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/09/0019, publicação da 

súmula em 13/09/2019). Feitas as ponderações supra, considero 

adequada a fixação da indenização pelo dano moral em R$ 3.000,00. 

DISPOSITIVO Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC e art. 

6º da Lei 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

deduzida e condeno a parte requerida ao pagamento de indenização por 

danos morais à parte requerente no valor de R$ 3.000,00, corrigidos 

monetariamente pelo INPC, calculado desde a prolação desta sentença e 

acrescidos de juros simples de 1% (um por cento) ao mês, contados a 

partir da citação por se tratar de relação contratual. Sem custas e sem 

honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença 

Publicada no PJE. Intimem-se. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Colíder, 20 de março de 2020. Marcia Mieko Hiraçaka Almeida 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, 20 de março de 2020. Ricardo Frazon Menegucci Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002068-32.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

KELVIS LISBOA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO CHAVES FREIRE OAB - MT23165/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1002068-32.2019.8.11.0009. REQUERENTE: KELVIS LISBOA MARTINS 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Fundamento e 

decido. Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento, 

passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. 

Preliminar Deixo de analisar preliminar arguida pela Reclamada, visto que 

não têm o condão de obstar o julgamento da causa. Mérito. Pleiteia a parte 

requerente indenização por danos morais, decorrente da má prestação 

dos serviços da operadora de telefonia, visto que ao efetuar recarga em 

seu celular pré-pago nº (66) 9.9921-7120, estes não eram creditados pela 

Reclamada, causando inúmeros transtornos à parte Autora, que 

permanecia por mais de 20 min. em espera, sem qualquer solução para o 

ocorrido, conforme nºs de protocolos 20196515751822 e 

20196582495958. Alega ainda que fez diversas reclamações via call 

center, contudo é tratado de forma grosseira, ficando em espera ao 

telefone por muito tempo, gerando enorme desgaste. A parte requerida, no 

mérito contesta alegando que não houve qualquer ato ilícito praticado que 

gerasse abalo moral, visto que a recarga foi creditada automaticamente na 

conta do Autor e que é enviado SMS para confirmar que o cliente está 

adepto da promoção, de acordo com o print de seu controle interno. A 

parte Requerente utilizou o celular nos dias 27, 28, 29 e 30 de Junho, bem 

como o serviço foi reestabelecido em 07.07.2017, inexistindo qualquer 

problema na linha, motivo pelo qual alega inexistir ato ilícito e 

consequentemente dano moral, pugnando ao final pela improcedência dos 

pedidos. A parte Requerente impugna a contestação alegando que a parte 

Requerida não trouxe nenhum documento capaz de contrapor a tese 

inicial, reafirmando as diversas reclamações administrativas, alegando 

ainda que resta comprovada assim a falha na prestação de serviços e o 

dever de indenizar. Conforme se denota dos autos a parte Requerente 

comprovou através da gravação da ligação junto ao call center, que 

entrou em contato para verificar sobre a adesão à promoção VIVO 

TURBO, isso porque o SMS que deveria ter recebido comprovando a 

adesão à promoção não havia sido entregue, contudo, verifico que o 

Autor durante os 18min54seg de gravação, não obteve retorno 

satisfatório, diante da impaciência da atendente, conforme se denota dos 

seguintes trechos: Autor: a outra que eu fiz; “(...) – cal center: que outra? 

Autor: outra recarga; (...); cal center: qual seu nome mesmo? (...) pronto ta 

resolvido (...) aham.. Constato também que do próprio print do controle 

interno da Reclamada, juntado com a contestação, há divergência de 

dados do titular, já que consta o nome de CAMILA ROSA – linha: 

79996659842, sem justificativa para a divergência de dados. No caso 

cabia à parte Requerida colacionar aos autos documentos, que 

comprovassem que os protocolos efetivados pela parte Requerente foram 

atendidos. Verificando ainda os documentos da inicial, constato que a 

parte Requerente empregou diligências a fim de sanar o problema, 

questionando sobre os créditos não habilitados, todavia, mesmo assim a 

parte Requerida não solucionou o fato definitivamente. O que se constata 

compulsando os documentos dos autos é que resta razão a parte 

Reclamante. No que concerne à reparação do dano, incide a 

responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do Consumidor preceitua 

em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Ainda: Nos termos do artigo 373, inc. II CPC, cabe à 

empresa de telefonia, o ônus da prova de fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito do Autor. Cumpre à prestadora de serviços agir com a 

diligência necessária a impedir a má prestação do serviço contratado, que 

possa acarretar prejuízo aos seus clientes e terceiros de boa-fé. Não há 

dúvida de que a conduta da requerida provocou transtornos, aflição e 

angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez 

que a parte requerente procurou solucionar o feito administrativamente, 

contudo não logrou êxito. A prova do reflexo patrimonial do prejuízo não 

se faz necessária, visto que o dano moral se configura pelo sofrimento 

humano resultante de lesão de direitos da personalidade. O dano moral 

prescinde de prova. Quanto ao valor da indenização em danos morais, o 

arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as 

condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da 

reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem 

como inibir a conduta abusiva. Deve-se atentar, ainda, ao princípio da 

razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível 

de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070224/3/2020 Página 406 de 758



seja extremamente gravoso ao ofensor. CORROBORANDO: EMENTA: 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALTERAÇÃO DO CONTRATO 

DE TELEFONIA MÓVEIS - PEDIDO DE RESILIÇÃO NÃO ATENDIDO - 

COBRANÇAS POSTERIORES - NÃO CABIMENTO - FALHA NA 

PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - VERIFICAÇÃO - PERDA DO TEMPO ÚTIL - 

DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO - Caracterizada a falha na prestação de 

serviços pela parte ré que não cancelou o contrato de telefonia móvel na 

modalidade pós-pago para retornar à modalidade anteriormente contratada 

(pré-pago), conforme solicitado pela parte autora, há que se reconhecer a 

inexigibilidade da cobrança das faturas posteriores. - Cabe condenar ao 

pagamento de indenização por danos morais a parte que não procede à 

regularização do serviço contratado obrigando o consumidor, com 

evidente perda de tempo útil, a tentar resolver a questão na esfera 

administrativa e, depois, a ajuizar ação para ver resguardado seu direito, 

frontalmente agredido pela negligência gerencial. (TJMG - Apelação Cível 

1.0000.19.047235-7/001, Relator(a): Des.(a) Evandro Lopes da Costa 

Teixeira , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/09/0019, publicação da 

súmula em 13/09/2019). Feitas as ponderações supra, considero 

adequada a fixação da indenização pelo dano moral em R$ 3.000,00. 

DISPOSITIVO Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC e art. 

6º da Lei 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

deduzida e condeno a parte requerida ao pagamento de indenização por 

danos morais à parte requerente no valor de R$ 3.000,00, corrigidos 

monetariamente pelo INPC, calculado desde a prolação desta sentença e 

acrescidos de juros simples de 1% (um por cento) ao mês, contados a 

partir da citação por se tratar de relação contratual. Sem custas e sem 

honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença 

Publicada no PJE. Intimem-se. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Colíder, 20 de março de 2020. Marcia Mieko Hiraçaka Almeida 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, 20 de março de 2020. Ricardo Frazon Menegucci Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002077-91.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA ZAMIAN DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS SANTOS BARBOSA OAB - MT24850/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1002077-91.2019.8.11.0009. REQUERENTE: PATRICIA ZAMIAN DOS 

SANTOS REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A 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 CPC, 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. PRELIMINAR Da Perda do Objeto 

Não há que se falar em perda do objeto, tendo em vista que a parte 

reclamada resistiu quanto ao pedido de indenização por danos morais. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO 

JURIDICO C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL E TUTELA ANTECIPADA, em que a parte autora sustenta 

que jamais contratou com a promovida. Todavia, esta incluiu seu nome nos 

cadastros de proteção ao crédito por dívida de cartão de crédito no valor 

de R$ 816,99 disponibilizado em 20.11.2019. Analisando os elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste 

parcialmente à parte autora. A Reclamada alega ausência de dano a ser 

indenizado. Pelos elementos acima descritos, não é difícil concluir pela 

possível ocorrência de fraude, perpetrada com o uso de dados da 

promovente; mas que, mesmo configurada, não afasta a responsabilidade 

da ré, por se tratar de fortuito interno, conforme amplo entendimento 

jurisprudencial. Sendo assim, diante da possível configuração de fraude, 

posto que, não foi juntado nenhum documento com a contestação à 

espelhar que foi a promovente quem contratou o serviço financeiro, 

podendo se relacionar a pessoa diversa, dada a possibilidade de fraude 

ocorrida. Em conclusão, pelo conjunto de elementos contidos nos autos, 

não há como considerar que foi a parte autora, quem de forma inequívoca 

contratou o serviço financeiro de crédito por meio de cartão. Assim, 

analisando os autos, constato que a negativação de seu nome ocorreu de 

forma indevida, ante a inexistência de vínculo jurídico entre as partes, ou 

qualquer elemento que pudesse caracterizar plenamente a existência da 

dívida em relação à parte Reclamante, débito este que legitimaria a 

negativação de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Essas 

premissas forçam a reconhecer a procedência do pedido de declaração 

de inexistência de débitos. Quanto ao dano moral, resta configurada a sua 

ocorrência, já que totalmente ilegítima a inscrição dos dados da 

demandante no cadastro de proteção ao crédito. Aliás, conforme 

entendimento jurisprudencial dominante, o simples fato de ter incluído 

indevidamente o nome da demandante no cadastro dos maus pagadores é 

suficiente para a configuração do dano moral. Além disso, a jurisprudência 

pátria também é predominante no sentido de que o dano moral puro (in re 

ipsa) independe de prova do prejuízo, bastando a comprovação do ato 

lesivo, tal como, a inscrição indevida do nome de alguém nos cadastros de 

proteção ao crédito. Vejamos: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE 

PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE DA 

R E C O R R E N T E  R E C O N H E C I D A  N O  A C Ó R D Ã O . 

MODIFICAÇÃO.]DESCABIMENTO. SÚMULA N. 7 DO STJ. DANO MORAL IN 

RE IPSA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Apesar de rejeitados os 

embargos de declaração, a matéria em exame foi suficientemente 

enfrentada pelo Colegiado de origem, que sobre ela emitiu pronunciamento 

de forma fundamentada, embora em sentido contrário à pretensão da 

recorrente, pois reconheceu sua responsabilidade pela inscrição indevida. 

A revisão do julgado recorrido exigiria o revolvimento das circunstâncias 

de fato pertinentes ao caso, o que não se admite em recurso especial, 

diante da aplicação da Súmula n. 7 desta Corte. 2. É firme a jurisprudência 

do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "nos casos de inclusão 

indevida do nome do consumidor no cadastro de inadimplente o dano moral 

é presumido" (AgRg no AREsp 286.444/MG, Rel. Ministro Luis Felipe 

Salomão, Quarta Turma, julgado em 6/8/2013, DJe 16/8/2013) 3. Agravo 

regimental a que se nega provimento. (AgRg no AgRg no AREsp 

727.829/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 03/12/2015, DJe 14/12/2015). Por outro lado, levando-se em 

conta que a indenização deve ser fixada de modo a não causar 

enriquecimento ilícito para aquele que a recebe, bem como, de 

conformidade com a condição econômica daquele que deve pagar, no 

presente caso, o pedido de indenização pleiteado na peça inicial deve ser 

acolhido em parte. Neste sentido, oportuno o julgado abaixo: A vítima de 

lesão a direito de natureza não patrimonial (Constituição da República, art. 

5º, incisos V e X) deve receber uma soma que lhe compense a dor e a 

humilhação sofridas, e arbitradas segundo as circunstâncias. Não deve 

ser fonte de enriquecimento, nem ser inexpressiva. (TJSP – 7ª C. – Ap. – 

Rel. Campos Mello – j. 30.10.91 – RJTJESP 137/187). (Destaquei). Se de 

um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a 

outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o 

valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, 

no que concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização 

pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento são, 

quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, 

a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a 

sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como 

a extensão do dano. No caso, esses elementos autorizam a fixação da 

quantia em R$ 3.000,00 que, se não consegue reverter a situação da 

parte autora ao status quo ante, pelo menos lhe proporciona uma 

compensação pelos danos sofridos e satisfaz ao caráter reparatório, 

servindo, ainda, como desincentivo à repetição da conduta ilícita, além de 
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atender aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Por fim, 

eventual alegação da regra prevista no art. 489, §1º, inciso IV do 

CPC/2015, desde logo é afastada considerando não ser aplicável ao 

microssistema dos Juizados Especiais, em atenção aos enunciados n. 161 

e 162 do FONAJE: ENUNCIADO 161 - Considerado o princípio da 

especialidade, o CPC/2015 somente terá aplicação ao Sistema dos 

Juizados Especiais nos casos de expressa e específica remissão ou na 

hipótese de compatibilidade com os critérios previstos no art. 2º da Lei 

9.099/95. ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados 

Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão 

contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95. DISPOSITIVO Ante o exposto, 

JULGO parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para o 

fim de: a) DECLARAR a inexistência de vínculo jurídico entre as partes, e 

por consequência, indevido o débito imputado ao Reclamante pela 

empresa Reclamada, no valor de R$ 816,99 disponibilizado em 20.11.2019, 

determinando ainda, a exclusão definitiva de seu nome nos cadastros de 

inadimplentes, confirmando-se a liminar ora concedida (ID 26578124); b) 

CONDENAR a demandada ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 a título 

de indenização por danos morais, fixando, desde já, juros de mora legais 

em 1% (um por cento) ao mês, cuja incidência deverá ser feita a partir do 

evento danoso (20.11.2019– data da inclusão no SPC) por se tratar de 

responsabilidade extracontratual, bem como a correção monetária pelos 

índices do INPC, com incidência a partir desta data (Súmula 362 do STJ). E 

o faço com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios por não 

serem cabíveis nesta fase do processo (art. 55, parte inicial, da Lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. Submeto o presente projeto de 

sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Colíder, 20 de março de 2020. Marcia Mieko Hiraçaka Almeida 

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, 20 de março de 2020. Ricardo Frazon Menegucci Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002077-91.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA ZAMIAN DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS SANTOS BARBOSA OAB - MT24850/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1002077-91.2019.8.11.0009. REQUERENTE: PATRICIA ZAMIAN DOS 

SANTOS REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A 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 CPC, 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. PRELIMINAR Da Perda do Objeto 

Não há que se falar em perda do objeto, tendo em vista que a parte 

reclamada resistiu quanto ao pedido de indenização por danos morais. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO 

JURIDICO C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL E TUTELA ANTECIPADA, em que a parte autora sustenta 

que jamais contratou com a promovida. Todavia, esta incluiu seu nome nos 

cadastros de proteção ao crédito por dívida de cartão de crédito no valor 

de R$ 816,99 disponibilizado em 20.11.2019. Analisando os elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste 

parcialmente à parte autora. A Reclamada alega ausência de dano a ser 

indenizado. Pelos elementos acima descritos, não é difícil concluir pela 

possível ocorrência de fraude, perpetrada com o uso de dados da 

promovente; mas que, mesmo configurada, não afasta a responsabilidade 

da ré, por se tratar de fortuito interno, conforme amplo entendimento 

jurisprudencial. Sendo assim, diante da possível configuração de fraude, 

posto que, não foi juntado nenhum documento com a contestação à 

espelhar que foi a promovente quem contratou o serviço financeiro, 

podendo se relacionar a pessoa diversa, dada a possibilidade de fraude 

ocorrida. Em conclusão, pelo conjunto de elementos contidos nos autos, 

não há como considerar que foi a parte autora, quem de forma inequívoca 

contratou o serviço financeiro de crédito por meio de cartão. Assim, 

analisando os autos, constato que a negativação de seu nome ocorreu de 

forma indevida, ante a inexistência de vínculo jurídico entre as partes, ou 

qualquer elemento que pudesse caracterizar plenamente a existência da 

dívida em relação à parte Reclamante, débito este que legitimaria a 

negativação de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Essas 

premissas forçam a reconhecer a procedência do pedido de declaração 

de inexistência de débitos. Quanto ao dano moral, resta configurada a sua 

ocorrência, já que totalmente ilegítima a inscrição dos dados da 

demandante no cadastro de proteção ao crédito. Aliás, conforme 

entendimento jurisprudencial dominante, o simples fato de ter incluído 

indevidamente o nome da demandante no cadastro dos maus pagadores é 

suficiente para a configuração do dano moral. Além disso, a jurisprudência 

pátria também é predominante no sentido de que o dano moral puro (in re 

ipsa) independe de prova do prejuízo, bastando a comprovação do ato 

lesivo, tal como, a inscrição indevida do nome de alguém nos cadastros de 

proteção ao crédito. Vejamos: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE 

PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE DA 

R E C O R R E N T E  R E C O N H E C I D A  N O  A C Ó R D Ã O . 

MODIFICAÇÃO.]DESCABIMENTO. SÚMULA N. 7 DO STJ. DANO MORAL IN 

RE IPSA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Apesar de rejeitados os 

embargos de declaração, a matéria em exame foi suficientemente 

enfrentada pelo Colegiado de origem, que sobre ela emitiu pronunciamento 

de forma fundamentada, embora em sentido contrário à pretensão da 

recorrente, pois reconheceu sua responsabilidade pela inscrição indevida. 

A revisão do julgado recorrido exigiria o revolvimento das circunstâncias 

de fato pertinentes ao caso, o que não se admite em recurso especial, 

diante da aplicação da Súmula n. 7 desta Corte. 2. É firme a jurisprudência 

do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "nos casos de inclusão 

indevida do nome do consumidor no cadastro de inadimplente o dano moral 

é presumido" (AgRg no AREsp 286.444/MG, Rel. Ministro Luis Felipe 

Salomão, Quarta Turma, julgado em 6/8/2013, DJe 16/8/2013) 3. Agravo 

regimental a que se nega provimento. (AgRg no AgRg no AREsp 

727.829/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 03/12/2015, DJe 14/12/2015). Por outro lado, levando-se em 

conta que a indenização deve ser fixada de modo a não causar 

enriquecimento ilícito para aquele que a recebe, bem como, de 

conformidade com a condição econômica daquele que deve pagar, no 

presente caso, o pedido de indenização pleiteado na peça inicial deve ser 

acolhido em parte. Neste sentido, oportuno o julgado abaixo: A vítima de 

lesão a direito de natureza não patrimonial (Constituição da República, art. 

5º, incisos V e X) deve receber uma soma que lhe compense a dor e a 

humilhação sofridas, e arbitradas segundo as circunstâncias. Não deve 

ser fonte de enriquecimento, nem ser inexpressiva. (TJSP – 7ª C. – Ap. – 

Rel. Campos Mello – j. 30.10.91 – RJTJESP 137/187). (Destaquei). Se de 

um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a 

outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o 

valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, 

no que concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização 

pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento são, 

quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, 

a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a 

sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como 

a extensão do dano. No caso, esses elementos autorizam a fixação da 

quantia em R$ 3.000,00 que, se não consegue reverter a situação da 

parte autora ao status quo ante, pelo menos lhe proporciona uma 

compensação pelos danos sofridos e satisfaz ao caráter reparatório, 

servindo, ainda, como desincentivo à repetição da conduta ilícita, além de 

atender aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Por fim, 

eventual alegação da regra prevista no art. 489, §1º, inciso IV do 
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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. DISPOSITIVO Ante o exposto, 

JULGO parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para o 

fim de: a) DECLARAR a inexistência de vínculo jurídico entre as partes, e 

por consequência, indevido o débito imputado ao Reclamante pela 

empresa Reclamada, no valor de R$ 816,99 disponibilizado em 20.11.2019, 

determinando ainda, a exclusão definitiva de seu nome nos cadastros de 

inadimplentes, confirmando-se a liminar ora concedida (ID 26578124); b) 

CONDENAR a demandada ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 a título 

de indenização por danos morais, fixando, desde já, juros de mora legais 

em 1% (um por cento) ao mês, cuja incidência deverá ser feita a partir do 

evento danoso (20.11.2019– data da inclusão no SPC) por se tratar de 

responsabilidade extracontratual, bem como a correção monetária pelos 

índices do INPC, com incidência a partir desta data (Súmula 362 do STJ). E 

o faço com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios por não 

serem cabíveis nesta fase do processo (art. 55, parte inicial, da Lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. Submeto o presente projeto de 

sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Colíder, 20 de março de 2020. Marcia Mieko Hiraçaka Almeida 

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, 20 de março de 2020. Ricardo Frazon Menegucci Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001971-32.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA ZAMIAN DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS SANTOS BARBOSA OAB - MT24850/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1001971-32.2019.8.11.0009. REQUERENTE: PATRICIA ZAMIAN DOS 

SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A 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 CPC, posto que as provas 

existentes são suficientes para a solução da lide, o que dispensa dilação 

probatória. Inexistentes quaisquer vícios que impeçam o regular 

prosseguimento do feito e seu julgamento. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURIDICO C/C 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL E TUTELA ANTECIPADA, em que a parte autora sustenta que 

jamais contratou qualquer cartão de crédito com a promovida. Todavia, 

esta incluiu seu nome nos cadastros de proteção ao crédito por dívida de 

cartão de crédito no valor de R$ 543,87 disponibilizado em 12.11.2018. 

Analisando os elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão assiste parcialmente à parte autora. Consta da 

contestação que o valor cobrado é decorrente do inadimplemento do 

cartão de crédito CASAS BAHIA VISA INTERNACIONAL, devidamente 

contratado pela Requerente, firmado mediante termo de adesão ao cartão 

assinado pela Autora, conforme documentos juntados no id. 28476913. Em 

detida análise aos autos e aos documentos juntados, constato que a 

assinatura firmada no termo de adesão, não tem semelhança as demais 

assinaturas postas, bem como a fotografia do documento anexado (RG), 

não pertence à Reclamante, tratando-se de documentos fraudulentos, não 

havendo como afirmar se essa pessoa realmente se trata da promovente. 

Pelos elementos acima descritos, não é difícil concluir pela possível 

ocorrência de fraude, perpetrada com o uso de dados da promovente; 

mas que, mesmo configurada, não afasta a responsabilidade da ré, por se 

tratar de fortuito interno, conforme amplo entendimento jurisprudencial. 

Sendo assim, diante da divergência de dados e a possível configuração 

de fraude, considero inservíveis os documentos anexados pela 

promovida, posto que, além de não espelhar que foi a promovente quem 

contratou o serviço financeiro, podem se relacionar a pessoa diversa, 

dada a possibilidade de fraude ocorrida. Em conclusão, pelo conjunto de 

elementos contidos nos autos, não há como considerar que foi a parte 

autora, quem de forma inequívoca contratou o serviço financeiro de 

crédito por meio de cartão. Assim, analisando os autos, constato que a 

negativação de seu nome ocorreu de forma indevida, ante a inexistência 

de vínculo jurídico entre as partes, ou qualquer elemento que pudesse 

caracterizar plenamente a existência da dívida em relação à parte 

Reclamante, débito este que legitimaria a negativação de seu nome nos 

órgãos de proteção ao crédito. Essas premissas forçam a reconhecer a 

procedência do pedido de declaração de inexistência de débitos. Quanto 

ao dano moral, resta configurada a sua ocorrência, já que totalmente 

ilegítima a inscrição dos dados da demandante no cadastro de proteção ao 

crédito. Aliás, conforme entendimento jurisprudencial dominante, o simples 

fato de ter incluído indevidamente o nome da demandante no cadastro dos 

maus pagadores é suficiente para a configuração do dano moral. Além 

disso, a jurisprudência pátria também é predominante no sentido de que o 

dano moral puro (in re ipsa) independe de prova do prejuízo, bastando a 

comprovação do ato lesivo, tal como, a inscrição indevida do nome de 

alguém nos cadastros de proteção ao crédito. Vejamos: AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO 

OCORRÊNCIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO. RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE RECONHECIDA NO 

ACÓRDÃO. MODIFICAÇÃO.]DESCABIMENTO. SÚMULA N. 7 DO STJ. DANO 

MORAL IN RE IPSA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Apesar de 

rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi 

suficientemente enfrentada pelo Colegiado de origem, que sobre ela emitiu 

pronunciamento de forma fundamentada, embora em sentido contrário à 

pretensão da recorrente, pois reconheceu sua responsabilidade pela 

inscrição indevida. A revisão do julgado recorrido exigiria o revolvimento 

das circunstâncias de fato pertinentes ao caso, o que não se admite em 

recurso especial, diante da aplicação da Súmula n. 7 desta Corte. 2. É 

firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que 

"nos casos de inclusão indevida do nome do consumidor no cadastro de 

inadimplente o dano moral é presumido" (AgRg no AREsp 286.444/MG, Rel. 

Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 6/8/2013, DJe 

16/8/2013) 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no 

AgRg no AREsp 727.829/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2015, DJe 14/12/2015). Por outro 

lado, levando-se em conta que a indenização deve ser fixada de modo a 

não causar enriquecimento ilícito para aquele que a recebe, bem como, de 

conformidade com a condição econômica daquele que deve pagar, no 

presente caso, o pedido de indenização pleiteado na peça inicial deve ser 

acolhido em parte. Neste sentido, oportuno o julgado abaixo: A vítima de 

lesão a direito de natureza não patrimonial (Constituição da República, art. 

5º, incisos V e X) deve receber uma soma que lhe compense a dor e a 

humilhação sofridas, e arbitradas segundo as circunstâncias. Não deve 

ser fonte de enriquecimento, nem ser inexpressiva. (TJSP – 7ª C. – Ap. – 

Rel. Campos Mello – j. 30.10.91 – RJTJESP 137/187). (Destaquei). Se de 

um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a 

outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o 

valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, 

no que concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização 

pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento são, 

quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, 

a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a 

sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como 

a extensão do dano. No caso, esses elementos autorizam a fixação da 

quantia em R$ 3.000,00 que, se não consegue reverter a situação da 

parte autora ao status quo ante, pelo menos lhe proporciona uma 

compensação pelos danos sofridos e satisfaz ao caráter reparatório, 
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servindo, ainda, como desincentivo à repetição da conduta ilícita, além de 

atender aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Por fim, 

eventual alegação da regra prevista no art. 489, §1º, inciso IV do 

CPC/2015, desde logo é afastada considerando não ser aplicável ao 

microssistema dos Juizados Especiais, em atenção aos enunciados n. 161 

e 162 do FONAJE: ENUNCIADO 161 - Considerado o princípio da 

especialidade, o CPC/2015 somente terá aplicação ao Sistema dos 

Juizados Especiais nos casos de expressa e específica remissão ou na 

hipótese de compatibilidade com os critérios previstos no art. 2º da Lei 

9.099/95. ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados 

Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão 

contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95. DISPOSITIVO Ante o exposto, 

JULGO parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para o 

fim de: a) DECLARAR a inexistência de vínculo jurídico entre as partes, e 

por consequência, indevido o débito imputado ao Reclamante pela 

empresa Reclamada, no valor de R$ 543,87 disponibilizado em 12.11.2018, 

determinando ainda, a exclusão definitiva de seu nome nos cadastros de 

inadimplentes, confirmando-se a liminar ora concedida (ID 26421376); b) 

CONDENAR a demandada ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 a título 

de indenização por danos morais, fixando, desde já, juros de mora legais 

em 1% (um por cento) ao mês, cuja incidência deverá ser feita a partir do 

evento danoso (12.11.2018– data da inclusão no SPC) por se tratar de 

responsabilidade extracontratual, bem como a correção monetária pelos 

índices do INPC, com incidência a partir desta data (Súmula 362 do STJ). E 

o faço com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios por não 

serem cabíveis nesta fase do processo (art. 55, parte inicial, da Lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. Submeto o presente projeto de 

sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Colíder, 20 de março de 2020. Marcia Mieko Hiraçaka Almeida 

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, 20 de março de 2020. Ricardo Frazon Menegucci Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001971-32.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA ZAMIAN DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS SANTOS BARBOSA OAB - MT24850/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD 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 COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1001971-32.2019.8.11.0009. REQUERENTE: PATRICIA ZAMIAN DOS 

SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A 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 CPC, posto que as provas 

existentes são suficientes para a solução da lide, o que dispensa dilação 

probatória. Inexistentes quaisquer vícios que impeçam o regular 

prosseguimento do feito e seu julgamento. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURIDICO C/C 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL E TUTELA ANTECIPADA, em que a parte autora sustenta que 

jamais contratou qualquer cartão de crédito com a promovida. Todavia, 

esta incluiu seu nome nos cadastros de proteção ao crédito por dívida de 

cartão de crédito no valor de R$ 543,87 disponibilizado em 12.11.2018. 

Analisando os elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão assiste parcialmente à parte autora. Consta da 

contestação que o valor cobrado é decorrente do inadimplemento do 

cartão de crédito CASAS BAHIA VISA INTERNACIONAL, devidamente 

contratado pela Requerente, firmado mediante termo de adesão ao cartão 

assinado pela Autora, conforme documentos juntados no id. 28476913. Em 

detida análise aos autos e aos documentos juntados, constato que a 

assinatura firmada no termo de adesão, não tem semelhança as demais 

assinaturas postas, bem como a fotografia do documento anexado (RG), 

não pertence à Reclamante, tratando-se de documentos fraudulentos, não 

havendo como afirmar se essa pessoa realmente se trata da promovente. 

Pelos elementos acima descritos, não é difícil concluir pela possível 

ocorrência de fraude, perpetrada com o uso de dados da promovente; 

mas que, mesmo configurada, não afasta a responsabilidade da ré, por se 

tratar de fortuito interno, conforme amplo entendimento jurisprudencial. 

Sendo assim, diante da divergência de dados e a possível configuração 

de fraude, considero inservíveis os documentos anexados pela 

promovida, posto que, além de não espelhar que foi a promovente quem 

contratou o serviço financeiro, podem se relacionar a pessoa diversa, 

dada a possibilidade de fraude ocorrida. Em conclusão, pelo conjunto de 

elementos contidos nos autos, não há como considerar que foi a parte 

autora, quem de forma inequívoca contratou o serviço financeiro de 

crédito por meio de cartão. Assim, analisando os autos, constato que a 

negativação de seu nome ocorreu de forma indevida, ante a inexistência 

de vínculo jurídico entre as partes, ou qualquer elemento que pudesse 

caracterizar plenamente a existência da dívida em relação à parte 

Reclamante, débito este que legitimaria a negativação de seu nome nos 

órgãos de proteção ao crédito. Essas premissas forçam a reconhecer a 

procedência do pedido de declaração de inexistência de débitos. Quanto 

ao dano moral, resta configurada a sua ocorrência, já que totalmente 

ilegítima a inscrição dos dados da demandante no cadastro de proteção ao 

crédito. Aliás, conforme entendimento jurisprudencial dominante, o simples 

fato de ter incluído indevidamente o nome da demandante no cadastro dos 

maus pagadores é suficiente para a configuração do dano moral. Além 

disso, a jurisprudência pátria também é predominante no sentido de que o 

dano moral puro (in re ipsa) independe de prova do prejuízo, bastando a 

comprovação do ato lesivo, tal como, a inscrição indevida do nome de 

alguém nos cadastros de proteção ao crédito. Vejamos: AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO 

OCORRÊNCIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO. RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE RECONHECIDA NO 

ACÓRDÃO. MODIFICAÇÃO.]DESCABIMENTO. SÚMULA N. 7 DO STJ. DANO 

MORAL IN RE IPSA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Apesar de 

rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi 

suficientemente enfrentada pelo Colegiado de origem, que sobre ela emitiu 

pronunciamento de forma fundamentada, embora em sentido contrário à 

pretensão da recorrente, pois reconheceu sua responsabilidade pela 

inscrição indevida. A revisão do julgado recorrido exigiria o revolvimento 

das circunstâncias de fato pertinentes ao caso, o que não se admite em 

recurso especial, diante da aplicação da Súmula n. 7 desta Corte. 2. É 

firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que 

"nos casos de inclusão indevida do nome do consumidor no cadastro de 

inadimplente o dano moral é presumido" (AgRg no AREsp 286.444/MG, Rel. 

Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 6/8/2013, DJe 

16/8/2013) 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no 

AgRg no AREsp 727.829/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2015, DJe 14/12/2015). Por outro 

lado, levando-se em conta que a indenização deve ser fixada de modo a 

não causar enriquecimento ilícito para aquele que a recebe, bem como, de 

conformidade com a condição econômica daquele que deve pagar, no 

presente caso, o pedido de indenização pleiteado na peça inicial deve ser 

acolhido em parte. Neste sentido, oportuno o julgado abaixo: A vítima de 

lesão a direito de natureza não patrimonial (Constituição da República, art. 

5º, incisos V e X) deve receber uma soma que lhe compense a dor e a 

humilhação sofridas, e arbitradas segundo as circunstâncias. Não deve 

ser fonte de enriquecimento, nem ser inexpressiva. (TJSP – 7ª C. – Ap. – 

Rel. Campos Mello – j. 30.10.91 – RJTJESP 137/187). (Destaquei). Se de 

um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a 

outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o 

valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, 

no que concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização 

pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento são, 

quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, 

a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a 

sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como 

a extensão do dano. No caso, esses elementos autorizam a fixação da 
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quantia em R$ 3.000,00 que, se não consegue reverter a situação da 

parte autora ao status quo ante, pelo menos lhe proporciona uma 

compensação pelos danos sofridos e satisfaz ao caráter reparatório, 

servindo, ainda, como desincentivo à repetição da conduta ilícita, além de 

atender aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Por fim, 

eventual alegação da regra prevista no art. 489, §1º, inciso IV do 

CPC/2015, desde logo é afastada considerando não ser aplicável ao 

microssistema dos Juizados Especiais, em atenção aos enunciados n. 161 

e 162 do FONAJE: ENUNCIADO 161 - Considerado o princípio da 

especialidade, o CPC/2015 somente terá aplicação ao Sistema dos 

Juizados Especiais nos casos de expressa e específica remissão ou na 

hipótese de compatibilidade com os critérios previstos no art. 2º da Lei 

9.099/95. ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados 

Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão 

contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95. DISPOSITIVO Ante o exposto, 

JULGO parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para o 

fim de: a) DECLARAR a inexistência de vínculo jurídico entre as partes, e 

por consequência, indevido o débito imputado ao Reclamante pela 

empresa Reclamada, no valor de R$ 543,87 disponibilizado em 12.11.2018, 

determinando ainda, a exclusão definitiva de seu nome nos cadastros de 

inadimplentes, confirmando-se a liminar ora concedida (ID 26421376); b) 

CONDENAR a demandada ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 a título 

de indenização por danos morais, fixando, desde já, juros de mora legais 

em 1% (um por cento) ao mês, cuja incidência deverá ser feita a partir do 

evento danoso (12.11.2018– data da inclusão no SPC) por se tratar de 

responsabilidade extracontratual, bem como a correção monetária pelos 

índices do INPC, com incidência a partir desta data (Súmula 362 do STJ). E 

o faço com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios por não 

serem cabíveis nesta fase do processo (art. 55, parte inicial, da Lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. Submeto o presente projeto de 

sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Colíder, 20 de março de 2020. Marcia Mieko Hiraçaka Almeida 

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, 20 de março de 2020. Ricardo Frazon Menegucci Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002218-13.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

EUNICE DUARTE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BIANCA ANTUNES ANASTACIO OAB - PR66713 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1002218-13.2019.8.11.0009. REQUERENTE: EUNICE DUARTE DE SOUZA 

REQUERIDO: PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS 

LTDA Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 

9.099/95. HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes, 

extinguindo-se a presente ação, com resolução do mérito, nos moldes do 

artigo 22, parágrafo único, da Lei n. 9.099/95 c/c artigo 487, inciso III, 

alínea b, do CPC, para que produza os seus devidos efeitos. DESCABE 

CONDENAÇÃO ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 

sucumbência, na forma do art. 55, caput, da Lei n. 9.099/95. Transitada em 

julgado, ARQUIVE-SE. P. I. e CUMPRA-SE expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Colíder, data da assinatura eletrônica. (assinado 

eletronicamente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001601-53.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO BARROS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISMAILI DE OLIVEIRA DONASSAN OAB - MT0016045A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ED NOGUEIRA DE AZEVEDO JUNIOR OAB - PR0020062A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DECISÃO Processo: 

1001601-53.2019.8.11.0009. REQUERENTE: PEDRO BARROS DOS 

SANTOS REQUERIDO: PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E 

INVESTIMENTO Vistos. DEFIRO o pedido inserto no petitório retro, em 

razão do que DETERMINO a expedição do alvará, conforme requerido, 

para levantamento dos valores depositados no feito. Após, considerando 

o cumprimento espontâneo da sentença, ARQUIVEM-SE os autos, 

procedendo com as baixas e anotações de praxe. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, data da 

assinatura eletrônica. (assinada digitalmente) RICARDO FRAZON 

MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000074-32.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE FERREIRA EUFRASIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE ALVES MARCAL OAB - MT0019483A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000074-32.2020.8.11.0009. REQUERENTE: TATIANE FERREIRA 

EUFRASIO REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. HOMOLOGO o acordo 

entabulado entre as partes, extinguindo-se a presente ação, com 

resolução do mérito, nos moldes do artigo 22, parágrafo único, da Lei n. 

9.099/95 c/c artigo 487, inciso III, alínea b, do CPC, para que produza os 

seus devidos efeitos. DESCABE CONDENAÇÃO ao pagamento de custas 

e honorários advocatícios de sucumbência, na forma do art. 55, caput, da 

Lei n. 9.099/95. Transitada em julgado, ARQUIVE-SE. P. I. e CUMPRA-SE 

expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder, data da assinatura 

eletrônica. (assinado eletronicamente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000029-28.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA CORREA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

João José dos Santos (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000029-28.2020.8.11.0009. REQUERENTE: MARIA APARECIDA DE 

OLIVEIRA CORREA REQUERIDO: JOÃO JOSÉ DOS SANTOS Vistos etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. 

HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes, extinguindo-se a 

presente ação, com resolução do mérito, nos moldes do artigo 22, 

parágrafo único, da Lei n. 9.099/95 c/c artigo 487, inciso III, alínea b, do 

CPC, para que produza os seus devidos efeitos. DESCABE CONDENAÇÃO 

ao pagamento de custas e honorários advocatícios de sucumbência, na 

forma do art. 55, caput, da Lei n. 9.099/95. Transitada em julgado, 

ARQUIVE-SE. P. I. e CUMPRA-SE expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Colíder, data da assinatura eletrônica. (assinado 

eletronicamente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000036-20.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

HOMERO DE SOUZA MACIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE ALVES MARCAL OAB - MT0019483A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000036-20.2020.8.11.0009. REQUERENTE: HOMERO DE SOUZA MACIEL 

REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos etc. Dispensado o relatório, 

nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. HOMOLOGO o acordo entabulado 

entre as partes, extinguindo-se a presente ação, com resolução do mérito, 

nos moldes do artigo 22, parágrafo único, da Lei n. 9.099/95 c/c artigo 

487, inciso III, alínea b, do CPC, para que produza os seus devidos efeitos. 

DESCABE CONDENAÇÃO ao pagamento de custas e honorários 

advocatícios de sucumbência, na forma do art. 55, caput, da Lei n. 

9.099/95. Transitada em julgado, ARQUIVE-SE. P. I. e CUMPRA-SE 

expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder, data da assinatura 

eletrônica. (assinado eletronicamente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000049-19.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

FACHADA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE CASADEI OAB - MT0006989A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIVALDO DOS SANTOS COSTA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000049-19.2020.8.11.0009. REQUERENTE: FACHADA MATERIAIS PARA 

CONSTRUCAO LTDA - ME REQUERIDO: SIVALDO DOS SANTOS COSTA 

Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 

9.099/95. HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes, 

extinguindo-se a presente ação, com resolução do mérito, nos moldes do 

artigo 22, parágrafo único, da Lei n. 9.099/95 c/c artigo 487, inciso III, 

alínea b, do CPC, para que produza os seus devidos efeitos. DESCABE 

CONDENAÇÃO ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 

sucumbência, na forma do art. 55, caput, da Lei n. 9.099/95. Transitada em 

julgado, ARQUIVE-SE. P. I. e CUMPRA-SE expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Colíder, data da assinatura eletrônica. (assinado 

eletronicamente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000048-34.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

FACHADA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE CASADEI OAB - MT0006989A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUZENIDES RIVADAVIA DE SOUZA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000048-34.2020.8.11.0009. REQUERENTE: FACHADA MATERIAIS PARA 

CONSTRUCAO LTDA - ME REQUERIDO: AUZENIDES RIVADAVIA DE 

SOUZA Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 

9.099/95. HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes, 

extinguindo-se a presente ação, com resolução do mérito, nos moldes do 

artigo 22, parágrafo único, da Lei n. 9.099/95 c/c artigo 487, inciso III, 

alínea b, do CPC, para que produza os seus devidos efeitos. DESCABE 

CONDENAÇÃO ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 

sucumbência, na forma do art. 55, caput, da Lei n. 9.099/95. Transitada em 

julgado, ARQUIVE-SE. P. I. e CUMPRA-SE expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Colíder, data da assinatura eletrônica. (assinado 

eletronicamente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001599-83.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO BARROS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISMAILI DE OLIVEIRA DONASSAN OAB - MT0016045A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOREIRA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME (REQUERIDO)

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

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

OTACILIO PERON OAB - MT3684-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1001599-83.2019.8.11.0009. REQUERENTE: PEDRO BARROS DOS 

SANTOS REQUERIDO: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO, 

MOREIRA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME Vistos, etc. Extrai-se dos 

autos que a parte devedora cumpriu integralmente a obrigação, conforme 

acordo firmado entre as partes. Assim, cumprida a obrigação, tem-se que 

a extinção do feito é medida que se impõe. Por tais considerações, 

considerando o disposto no art. 924, inciso II, c/c art. 925, ambos do 

Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução 

do mérito. Sem custas e honorários advocatícios (art. 54 e 55 da Lei 

9.099/95). Cumpridas as determinações supra, ARQUIVEM-SE os 

presentes autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Submeto a homologação do MM. Juiz Togado, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Colíder, 20 de março de 2020. Marcia 

Mieko Hiraçaka Almeida 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, 20 de 

março de 2020. Ricardo Frazon Menegucci Juíz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010644-02.2013.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ICARO FERREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIKAELI FONSECA DE SOUZA OAB - MT0016582A (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))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 Certifico para todos os 

efeitos de direito, que autorizada pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a 

impulsionar estes autos INTIMANDO a(s) parte(s) exequente (s) e 

executada (s) por intermédio de seus procuradores, para ciência da 

certidão da contadoria id. 30436595, para, querendo pugnar o que 

entender pertinente, no prazo de cinco dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000611-33.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREA PARANHAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GJP ADMINISTRADORA DE HOTEIS LTDA (REQUERIDO)

HOTEIS.COM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ OAB - MT22230-O 

(ADVOGADO(A))

GUSTAVO CESAR TERRA TEIXEIRA OAB - SP178186 (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 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) e 

requerida (s) por intermédio de seus procuradores, para ciência da 
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certidão da contadoria id. 30491944 e cálculos id. 30491949, para, 

querendo pugnar o que entender pertinente, no prazo de cinco dias.

Comarca de Comodoro

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 78254 Nr: 2478-35.2015.811.0046

 AÇÃO: Crimes Ambientais->Processo Especial de Leis 

Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONDEBERRGUE GOVEA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maisa Fidelis Gonçalves 

Pyramides - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em substituição.

Defiro conforme requerido pelo Ministério Público.

Solicite-se a devolução da carta precatória anteriormente expedida.

Se necessário for, expeça-se nova carta precatória.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 143954 Nr: 5947-50.2019.811.0046

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: RAFAEL GRISA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS SILAS DE PADUA 

ALVES - OAB:19984/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em substituição.

Cuida-se de PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO formulado por 

Rafael Grisa, devidamente qualificado no feito, em que requer a restituição 

de um bem móvel, qual seja Toyota Hilux 4CD SR5, cor preta, ano-modelo 

2001, placa NVB2143 RO, Chassi 8AJ33LNA319338586, RENAVAN 

00755922352.

Instado a se manifestar, o Ministério Público apresentou parecer em 

22.01.2020, anuindo com o pedido de restituição.

Em seguida, vieram conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

O Código de Processo Penal prevê três hipóteses de vedação para a 

restituição de objetos apreendidos em feitos criminais: quando, não 

havendo sentença transitada em julgado, o objeto apreendido interessar à 

investigação policial ou à instrução processual penal (art. 118 do CPP); 

quando se tratar de instrumentos de crime cujo fabrico, alienação, uso, 

porte ou detenção constitua fato ilícito, ou quando se tratar de produtos de 

crime ou de qualquer bem e valor que constitua produto auferido pelo 

agente como prática de fato criminoso (art. 119 do CPP); e quando houver 

dúvida sobre o legítimo direito do reclamante (art. 120 do CPP).

No caso dos autos, verifico que inexiste dúvida sobre o legítimo direito do 

requerente, pois o objeto apreendido, além de não ser considerado ilícito, 

não interessa à instrução processual, bem como pertence a este.

Sendo assim, com espeque no art. 120 do Código de Processo Penal, 

DEFIRO o pedido contido na inicial, determinando a imediata restituição do 

veículo Toyota Hilux 4CD SR5, cor preta, ano-modelo 2001, placa 

NVB2143 RO, Chassi 8AJ33LNA319338586, RENAVAN 00755922352, em 

favor de Rafael Grisa.

 Oficie-se a Delegacia de Polícia Civil desta Comarca para que proceda 

com a restituição do veículo, depositado em suas dependências, ao 

requerente, mediante comprovações de documentos e termo.

Na sequência, intime-se a parte requerente para efetivar a retirada do bem 

nas dependências da delegacia, mediante termo nos autos.

Com a devida restituição, providencie as baixas necessárias e o 

arquivamento dos autos.

Intime-se.

Cumpra-se.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001930-51.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA SOARES COSTA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RIAN DIULICE CORDEIRO DA SILVA OAB - MT0018139A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REU)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DESPACHO Processo: 1001930-51.2019.8.11.0046. 

AUTOR(A): MARIA LUCIA SOARES COSTA SILVA REU: INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS Vistos. Maria Lucia Soares Costa Silva ajuíza a 

presente Ação de Aposentadoria por Idade Rural em face do Instituto 

Nacional do Seguro Social - INSS, ambos devidamente qualificados nos 

autos. O direito em litígio não admite transação, em razão de o requerido 

ser pessoa jurídica de direito público, sendo desnecessária a realização 

de audiência preliminar. Não verifico quaisquer das hipóteses previstas 

nos artigos 354 e 355, do Código de Processo Civil, passo a sanear o feito 

e à análise das provas a serem produzidas. Não havendo preliminares a 

serem analisadas e tampouco nulidades a serem pronunciadas, DECLARO 

SANEADO O PROCESSO, remetendo–o à fase instrutória. Defiro a prova 

oral, qual seja a testemunhal. Na forma do art. 357, do Código de Processo 

Civil, concedo às partes o prazo de 10 (dez) dias para apresentação do 

rol de testemunhas cujo depoimento se pretende obter, caso ainda não 

indicadas, a serem contabilizados, na hipótese de intimação por meio do 

Diário da Justiça Eletrônico, a partir do primeiro dia útil seguinte ao da 

disponibilização da informação [art. 422, §2°, da Seção 9, do Capítulo 01, 

da CNGCGJ/MT]. Consigno que, em face do princípio da celeridade 

processual, a autora deverá trazer suas testemunhas independentes de 

intimação, sob pena de perder o direito à produção da prova testemunhal 

(art. 455, § 1º, 2º e 3º, do CPC), salvo se já tiverem se responsabilizado 

pelo comparecimento. Designo audiência de Instrução e Julgamento para o 

dia 20 de maio de 2020, às 14h00min. Expeça-se o necessário. Intime-se. 

Cumpra-se. Comodoro-MT, 18 de março de 2020. Antonio Carlos Pereira 

de Sousa Junior Juiz de Direito

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

Processo Número: 1000643-87.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

T. O. K. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA LEITE HEINSCH OAB - MT0012845A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. S. A. F. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO SENTENÇA Processo: 1000643-87.2018.8.11.0046. 

AUTOR(A): TAYRLA OLIVEIRA KAUFFMANN REU: JONE SANDRO ALVES 

FERREIRA SENTENÇA Vistos. Thayrla Oliveira Kauffmann, por si e 

representado a menor impúbere Thaysla Nurhana Oliveira Ferreira, ajuízam 

Ação de Guarda cc. Alimentos em face de Jone Sandro Alves Ferreira, 

todos devidamente qualificados nos autos. A menor Thaysla (d.n. 

27/09/09) é filha em comum das partes, conta atualmente com 10 anos de 

idade, tendo residido com seu genitor até os 03 anos e desde então mora 

com sua genitora. Despacho ID 15267043, deferindo a justiça gratuita, 

concedendo a guarda provisória e fixando alimentos provisórios. O 

requerido, apesar de devidamente citado (ID 17824657 - Carta precatória), 

deixou transcorrer in albis o prazo para a apresentação de contestação. 

Com vista dos autos, o Ministério Público opinou pela procedência dos 

pedidos. É o breve relato. Fundamento e decido Presentes os 

pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do 

processo. Não há dirimentes ao enfrentamento do mérito. Constato no 

caso em epígrafe que, embora citado, o requerido optou pela inércia na 

presente demanda, fato esse que, em cotejo com a documentação 

carreada aos autos, corrobora o não interesse do genitor na guarda de 

sua filha, a qual encontra-se de fato com sua genitora há 07 anos. Atento 
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a situação fática posta, bem como, aos elementos informativos coligidos 

nos autos, entendo que a requerente/genitora demonstra ter condições de 

criar, educar, assistir e proteger sua filha, não havendo qualquer indício 

de que a infante viva em situação de risco, ou de que a genitora seja 

omissa em seus deveres. Junto à inicial adveio atestado de matrícula da 

menor em escola de ensino fundamental, demonstrando atendimento a 

condição de educação pela genitora. Conforme narrado, as partes 

possuem relação amigável, o que pode ser corroborado pela autorização 

de viagem concedida pelo genitor, bem como ante a revelia do mesmo. Por 

fim, com relação aos alimentos pleiteados, consideram-se estes como 

sendo as prestações para satisfazer as necessidades vitais de quem não 

pode provê-las por si. Importa salientar que os alimentos devem ser 

fixados considerando-se a necessidade do alimentando bem como as 

possibilidades de prestação do alimentante, conforme se extrai do art. 

1.694, §1º, do Código Civil: “Art. 1.694. (...) § 1o Os alimentos devem ser 

fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da 

pessoa obrigada”. As necessidades da infante são presumidas pela 

menoridade, já que é consabido que há despesas consideradas 

ordinárias, quais sejam, aquelas necessárias para a sobrevivência de 

forma digna inerentes a sua faixa etária, restando, assim, demonstrada a 

necessidade da menor. Conforme já observado anteriormente, decretada 

a revelia do promovido, muito embora isso não signifique imediata e 

integralmente que deva ser atendido o pedido formulado pela parte autora, 

no caso, entendo que a verba alimentar deve ser fixada em 30% (trinta 

por cento) do salário mínimo, haja vista a realidade socioeconômica da 

região e a ausência de maiores elementos quanto à capacidade financeira 

do promovido. Nesse sentido, trago à colação o seguinte aresto, in verbis: 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. REVELIA. JULGAMENTO 

ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. VERBA 

ALIMENTAR EM FAVOR DAS FILHAS MENORES. REDUÇÃO. 

DESCABIMENTO. 1. Caso em que o réu foi devidamente citado e intimado 

da data da audiência de conciliação e julgamento (art. 6º da Lei nº. 

5.478/68), tendo sido advertido de que deveria comparecer à solenidade 

acompanhado de advogado e, havendo interesse na produção de prova 

oral, das testemunhas, ocasião em que também deveria apresentar 

contestação. 2. Por conta do não comparecimento injustificado à 

solenidade, não há nulidade a ser reconhecida por conta do julgamento 

antecipado da lide, não havendo que se falar, portanto, em 

desconstituição da sentença para reabertura da fase instrutória. 3. Em 

que pese a aridez probatória não permita uma conclusão segura a 

respeito da situação financeira do alimentante, as necessidades das filhas 

menores alimentadas são presumidas, não há desalinho algum na 

sentença ao equacionar o binômio alimentar em 40% dos rendimentos 

paternos e 40% do salário mínimo, patamar que até é módico ao 

atendimento das presumidas necessidades das duas filhas adolescentes. 

APELO DESPROVIDO. (TJRS, Apelação Cível Nº 70065343477, Oitava 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Moreira Lins 

Pastl, Julgado em 20/08/2015). Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os 

pedidos contidos na inicial, e concedo a guarda da menor Thaysla 

Nurhana Oliveira Ferreira à requerente, Thayrla Oliveira Kauffmann 

condenando o requerido a pagar mensalmente, a título de alimentos, o 

montante de 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente à autora, 

extinguindo-se o feito com análise de mérito, nos termos do art. 487, inciso 

I, do CPC/2015. Expeça-se o termo de guarda definitiva. Sem custas e sem 

honorários. Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações necessárias. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Comodoro-MT, 27 de janeiro de 2020. Antonio Carlos Pereira de Sousa 

Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001180-83.2018.8.11.0046

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:

ALAN DA SILVA ASCOLI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO Processo: 1001180-83.2018.8.11.0046. REQUERENTE: 

BANCO FINASA BMC S.A. REQUERIDO: ALAN DA SILVA ASCOLI 

SENTENÇA Vistos. Cuida-se de requerimento de desistência da ação 

formulado em evento de ID 20332007. Perlustrando aos autos verifico que 

intimado o requerido para manifestação, o mesmo permaneceu inerte, 

consoante certidão retro. Assim, nos termos dos artigos 200, parágrafo 

único e 485, inciso VIII, ambos do Código de Processo Civil, homologo a 

desistência da ação e declaro EXTINTO O PROCESSO sem resolução de 

mérito. Transitada em julgado, e satisfeitas as custas processuais, que 

fixo em face do requerente, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Comodoro-MT, 21 de 

janeiro de 2020. Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000686-87.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA DE FATIMA OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIA BONIFACIO DE ANDRADE OAB - MT23949/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO CERTIDÃO TRÂNSITO EM JULGADO Certifico que a sentença 

transitou em julgado. Assim, ficam as partes intimadas para, querendo, 

manifestarem-se sob pena de arquivamento. , 23 de março de 2020. 

NICHOLAS SELZLER KLAHOLD Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA 

CÍVEL DE COMODORO E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 32831623

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

Processo Número: 1002131-43.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

L. A. R. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KAREN LETICIA DOS SANTOS MORAES OAB - MT24237/O 

(ADVOGADO(A))

ARIADNA ALVES OAB - 062.012.986-73 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. R. P. (REU)

 

Em anexo.

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

Processo Número: 1002131-43.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

L. A. R. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KAREN LETICIA DOS SANTOS MORAES OAB - MT24237/O 

(ADVOGADO(A))

ARIADNA ALVES OAB - 062.012.986-73 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. R. P. (REU)

 

INTIMAÇÃO: Fica a parte autora intimada, na pessoa de sua advogada, 

devendo apresentar manifestação aos autos, requerendo o que entender 

de direito, dentro do prazo legal. Comodoro/MT, 23 de Março de 2020.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 104493 Nr: 2852-80.2017.811.0046

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALM INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PUJANTE TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS MALEK HANNA - OAB:356

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE MACHADO MENEZES - 

OAB:50788

 Tendo em vista o recurso interposto nos autos, IMPULSIONO o presente 

feito com a finalidade de intimar a parte recorrida para, no prazo legal, 

apresentar sua contrarrazão de apelação.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1000889-15.2020.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

DYKASA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA BEATRIZ WORST OAB - MT27565/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMIR ROBERTO DA SILVA (REU)

 

PROCESSO n. 1000889-15.2020.8.11.0046 POLO ATIVO:DYKASA 

COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

BRUNA BEATRIZ WORST POLO PASSIVO: ADEMIR ROBERTO 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: COMODORO 

- J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 04/05/2020 Hora: 14:20 , no 

endereço: RUA PARÁ, S/N, MATO GROSSO, COMODORO - MT - CEP: 

78310-000 . 23 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

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

Comarca de Jaciara

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 25/2020-CJA

 A Doutora Laura Dorilêo Cândido, Juíza de Direito e Diretora do Foro da 

Comarca de Jaciara, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições 

legais,

 CONSIDERANDO pedido verbal do Excelentíssimo Senhor Doutor Ednei 

Ferreira dos Santos - MM. Juiz de Direito da 3ª Vara desta Comarca de 

Jaciara - MT.

 RESOLVE:

NOMEAR THAMIRYS CRISTIANE BRESOLIN DE JESUS , portador a do RG 

13081765-3 SSP/PR e CPF n. 039.380.171-39, para exercer, em comissão, 

o cargo de Assessor de Gabinete II, do Gabi nete do Juiz da 3ª Vara desta 

Comarca de Jaciara-MT, a partir da Assinatura do Termo de Posse e 

Exercício, que deverá ser editado e assinado após a publicação deste .

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

Jaciara, 18 de março de 2020

 Laura Dorilêo Cândido

 Juíza de Direito e Diretor a do Foro

P O R T A R I A N.º 027/2020/DF

A Doutora Laura Dorilêo Cândido, Meritíssima Juíza Diretora do Foro desta 

Comarca de Jaciara, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições 

legais.

 CONSIDERANDO o disposto na Portaria-Conjunta n.º 249, de 18 de março 

de 2020, que decreta o fechamento das portas do fórum, institui o regime 

obrigatório de teletrabalho e altera a Portaria-Conjunta n.º 247/2020, em 

decorrência das mediadas temporárias de prevenção no contágio pelo 

COVID-19 (Novo Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário do Estado de 

Mato Grosso.

CONSIDERANDO o disposto no artigo 18, §§ 1.º e 2.º da Portaria-Conjunta 

n.º 247, de 16 de março de 2020.

CONSIDERANDO a Ordem de Serviço n.º 001/2020, de 19.03.2020, desta 

Diretoria do Foro.

R E S O L V E:

Art. 1º - ESTABELECER o regime obrigatório do teletrabalho com plano 

mínimo de trabalho fiscalizado pelo respectivo gestor para os servidores 

abaixo nominados, nos termos do § 1.º do artigo 2.º da Portaria-Conjunta 

n.º 249/2020.

1. Victor Coimbra de Souza (1.ª Vara Cível);

2. Luzia Caroline de Lucena Batista (1.ª Vara Cível);

3. Geralda Schuenquener Melo de Almeida (1.ª Vara Cível);

4. Odenil Moreira dos Santos (1.ª Vara Cível);

5. Josefa de Souza Ramalho Silva (1.ª Vara Cível);

6. Luana Kelly Ivo dos Santos Abrahão (2.ª Vara Cível);

7. Camila Coutinho Ribeiro (2.ª Vara Cível);

8. Tânia Regina Menezes (2.ª Vara Cível);

9. Regina Helena Guaracho (3.ª Vara Criminal);

10. Cynthia Durante Machado (3.ª Vara Criminal);

11. Jucileide Maria Silva do Nascimento(3.ª Vara Criminal);

12. Ana Paula Paixão Geraldino (Juizado Especial);

13. Dionaire Pereira Bueno Vítor (CEJUSC)

14. Rita de Cássia Spanevello Álvares (Distribuidor)

15. Claudinéia de França Feitosa Silva Tavares (Distribuidor);

16. Cátia Cirlene Bihain (Central de Administração);

17. Audyrlene Rocha Almeida (Central de Administração);

18. Simone Aparecida Silva (Central de Administração);

19. Mirian Roza de Melo (CAA), após término de Licença Médica.

Art. 2.º - ESTABELECER que as Servidoras abaixo nominadas, que 

estarão desempenhando suas funções na modalidade de teletrabalho, 

encontram-se autorizadas para comparecer presencialmente ao prédio do 

fórum, para cumprir os casos de urgência, nas situações das 

portarias-conjuntas acima mencionadas:

1. Cátia Cirlene Bihain (Gestora Geral)

2. Rita de Cássia Spanevello Álvares (Distribuidora Judicial)

 3. Regina Helena Guaracho (Gestora Judiciária da 3.ª Vara Criminal)

Art. 3.º – DISPENSAR a prestação dos serviços, por não comportarem o 

teletrabalho, com posterior compensação, dos servidores abaixo 

nominados, nos termos do § 2.º da Portaria-Conjunta n.º 249/2020.

1. Alice Pereira Gomes (1.ª Vara Cível);

2. Carmelinda de Souza Soares (2.ª Vara Cível);

3. Edivaine Aparecida de Souza Teixeira(2.ª Vara Cível);

4. Lourdete Pereira Gomes (2.ª Vara Cível);

5. Sílvia Garbelini Serafim (2.ª Vara Cível);

6. Vera Lúcia da Silva Borges(2.ª Vara Cível);

7. Isaias Borges de Rezende Sobrinho(3.ª Vara Criminal);

8. Jader Gomes de Freitas(3.ª Vara Criminal);

9. Romilda Schneider Schuch (3.ª Vara Criminal);

10. Maria da Silva Souza Ribeiro (Juizado Especial)

11. Josenil Pereira Gomes (CEJUSC);

12. Marcos Alves Brasileiro (Agente da Infância e Juventude);

13. Maria Rodrigues Monção (Agente da Infância e Juventude);

14. Minéia Lemes (Agente da Infância e Juventude);

15. Maria Célia de Brito Capato (Central de Administração);

Art. 4.º - Esta Portaria passa a vigorar a partir da presente data.

Publique-se no Diário da Justiça Eletrônico, afixe-se cópia na porta da 

entrada do fórum e se remetam cópias à Presidência do Tribunal de 

Justiça, Corregedoria-Geral da Justiça, OAB, Ministério Público, Defensoria 

Pública e Polícia Civil, bem como a todos os servidores e magistrados da 

Comarca de Jaciara, para conhecimento.

Jaciara-MT, 20 de março de 2020.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito Diretora do Foro

 

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000706-55.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO MACHADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO OAB - MT0012466S (ADVOGADO(A))

ALEXANDER PARMIGIANI OAB - MT0018912A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Processo: 1000706-55.2020.8.11.0010 Vistos,  etc . 

Compulsando a inicial e os documentos que a instruem denoto que a 

autora acostou comprovante de endereço que não é atual, considerando 

datar de junho de 2019. Consigno que o documento é imprescindível 

considerando as regras de competência pelo deve estar em nome do 

próprio requerente. Desta forma, intime-a para completar a inicial no prazo 

de 15 (quinze) dias juntando aos autos cópia de comprovante de 

endereço atual em seu nome, sob pena de indeferimento da petição inicial, 

nos termos do artigo 321 do Código de Processo Civil. Após, tornem os 

autos conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário. Jaciara - MT, 23 de 

março de 2020. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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Processo Número: 1003095-47.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MANUELA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WELITON FANAIA MARTINS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

Vistos, etc. Defiro em favor do requerido a concessão de assistência 

jurídica gratuita nos termos do artigo 5º, inciso LXXIV, da CF e artigo 98 do 

CPC. No mais, cumpra-se a decisão de id. 30053063. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Jaciara/MT, 23 de 

março de 2020. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000773-20.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DILVA ROSA MINZON (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBIE BITENCOURT IANHES OAB - MT0005348S (ADVOGADO(A))

ANDREIA PINHEIRO OAB - MT10946-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Processo: 1000773-20.2020.8.11.0010 Vistos,  etc . 

Compulsando a peça inaugural e os documentos que a instruem, vejo que 

a autora recorreu da decisão administrativa que não concedeu a 

prorrogação do benefício vindicado, contudo acostou somente parte do 

pronunciamento prolatado no recurso interposto (id. 30603585), 

encontram-se ausentes a parte dos fundamentos e dispositivo da decisão. 

Desta forma, sendo documento necessário para demonstração da 

pretensão resistida e interesse processual, determino que a parte 

complete a inicial acostando-o na íntegra no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de indeferimento. Após, conclusos. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Jaciara/MT, 23 de 

março de 2020. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000653-11.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA MARTINS MIRANDA (AUTOR(A))

WALDELEI MIRANDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JONAS PACHECO (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

VALDIR MADALENO DA SILVA (CONFINANTES)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MARIA JOSE DA SILVA (CONFINANTES)

ADVOCACIA GERAL DA UNIAO (TERCEIRO INTERESSADO)

NEUZA DE MORAES MARQUES (CONFINANTES)

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (TERCEIRO INTERESSADO)

 

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 30DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO LAURA DORILÊO CÂNDIDO PROCESSO n. 

1000653-11.2019.8.11.0010 Valor da causa: R$ 100.000,00 ESPÉCIE: 

[Usucapião Extraordinária]->USUCAPIÃO (49) POLO ATIVO: Nome: MARIA 

LUCIA MARTINS MIRANDA Endereço: RUA PINTO MARTINS, N 328, 

JARDIM AEROPORTO I, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 Nome: WALDELEI 

MIRANDA Endereço: RUA PINTO MARTINS, N 328, JARDIM AEROPORTO I, 

JACIARA - MT - CEP: 78820-000 POLO PASSIVO: Nome: JONAS 

PACHECO 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:Os requerentes, há 15 anos, 

têm a posse do terreno identificado como: Lote 11 Quadra 06, Bairro 

Jardim Aeroporto I, com área de 388.96 m² (trezentos e oitenta e oito 

metros quadrados e noventa e seis centímetros quadrados), situado na 

Rua Pinto Martins, n° 328, Bairro Jardim Aeroporto I em Jaciara-MT, de 

propriedade dos requeridos conforme matrícula anexo. Referida posse é 

exercida de forma ininterrupta, mansa, pacífica (eis que jamais recebeu 

qualquer oposição/notificação por parte da proprietária e/ou terceiros 

durante todo aquele período); e com ânimo de proprietário (animus domini), 

eis que exerceu e exerce, de forma pública e notória, e durante todo o 

período, todas as prerrogativas/poderes inerentes ao domínio do bem 

imóvel. Presentes os requisitos legais, imperiosa se faz a declaração da 

propriedade da requerente sobre o imóvel usucapiendo, a fim de 

regularizar a situação registral dos mesmos e consolidar seu domínio em 

favor de seu proprietário de fato e de direito DECISÃO: 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 inicialDefiro o benefício processual da gratuidade 

de justiça com fundamento no artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição 

Federal e artigo 98 do CPC.Cite(m)-se por correio aquele(s) em cujo nome 

estiver registrado o imóvel usucapiendo (CPC, Art. 247).Citem-se 

pessoalmente os confinantes do referido imóvel, exceto se o objeto da 

presente ação for unidade autônoma de prédio em condomínio, caso em 

que tal citação é dispensada (CPC, Art. 246, §3º).Por edital, com prazo de 

30 (trinta) dias, cite(m)-se o(s) réu(s) em lugar incerto e os eventuais 

interessados (CPC, art. 259, inciso I).Por via postal, intimem-se para 

manifestar interesse na causa, os representantes da Fazenda Pública da 

União, do Estado e do Município.Aos citados e intimados por edital nomeio 

como curador especial o núcleo criminal da Defensoria Pública.Intime(m)

-se para apresentar contestação.Uma vez cumpridas as determinações, 

vista dos autos ao Ministério Público. 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, GERALDA SCHUENQUENER MELO DE 

ALMEIDA, digitei. JACIARA, 23 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. 
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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.

Citação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001038-56.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES FRANCA (REQUERENTE)

JOAO ANTONIO NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA OAB - MT0006133A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZENILDA FORGIARINI DA COSTA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

ADVOCACIA GERAL DA UNIAO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

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. 

1001038-56.2019.8.11.0010 Valor da causa: R$ 20.000,00 ESPÉCIE: 

[Usucapião Extraordinária]->PETIÇÃO CÍVEL (241) POLO ATIVO: Nome: 

JOAO ANTONIO NETO Endereço: RUA IRERÊ, 1185, VILA PLANALTO, 

JACIARA - MT - CEP: 78820-000 Nome: MARIA DE LOURDES FRANCA 

Endereço: RUA IRERÊ, 1185, VILA PLANALTO, JACIARA - MT - CEP: 

78820-000 POLO PASSIVO: Nome: ZENILDA FORGIARINI DA COSTA 

Endereço: RUA IRAÉS, 149, SANTA LUZIA, 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:Os Suplicantes possuem de forma mansa, pacífica e 

ininterrupta com ânimo de dono, há mais de 10 (dez) anos, parte do imóvel 

terreno urbano situado nesta cidade, sendo este Lote 17 da Quadra 150, 

com área total de 280,00 m² (duzentos e oitenta metros quadrados), 

medindo 10,00 metros de frente para Rua Irerê, por 28,00 metros da frente 

aos fundos, confrontando pelo lado esquerdo com o lote 16, pelo lado 

direito confrontando com os lotes 18,19 e 20, e pelos fundos na extensão 

de 10,00 metros confrontando com a outra parte do lote 17, imóvel este 

constante da matrícula nº. 7.588 às fls. 088 do livro 2-AB do Cartório de 

Registro de Imóveis de Jaciara-MT, conforme consta da cópia de 

documento em anexo. Contudo, Excelência, tal situação se dá, vez que os 

Suplicantes residem no imóvel por mais de 10 anos, conforme faz prova 

com cópia do Recibo de Compra e Venda de Lote de Terreno Urbano. 

Desta forma, os Suplicantes vêm morando e zelando do imóvel como se 

fosse seu e ainda pagando os impostos necessários, conforme faz prova 

com cópia de documento em anexo. Em razão dos fatos acima citado, 

assegura o art. 1.238 Parágrafo Único do C.C que adquirirá a propriedade 

do imóvel aquele que possuir, de forma, mansa, pacífica e ininterrupta, 

determinado imóvel pelo prazo de 10 anos. Ocorre que, no caso do 

possuidor ter estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou ter 

realizado nele, serviços de caráter produtivo, o lapso temporal exigido 

para a configuração do usucapião extraordinário é reduzido para 10 (dez) 

anos. DECISÃO: fica-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 e sua emenda.Defiro o benefício processual da gratuidade 

de justiça com fundamento no artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição 

Federal e artigo 98 do CPC.Cite(m)-se por correio aquele(s) em cujo nome 

estiver registrado o imóvel usucapiendo (CPC, Art. 247).Citem-se 

pessoalmente os confinantes do referido imóvel, exceto se o objeto da 

presente ação for unidade autônoma de prédio em condomínio, caso em 

que tal citação é dispensada (CPC, Art. 246, §3º).Por edital, com prazo de 

30 (trinta) dias, cite(m)-se o(s) réu(s) em lugar incerto e os eventuais 

interessados (CPC, art. 259, inciso I).Via sistema, intimem-se para 

manifestar interesse na causa, os representantes da Fazenda Pública da 

União, do Estado e do Município.Aos citados e intimados por edital nomeio 

como curador especial o núcleo criminal da Defensoria Pública. 

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, GERALDA 

SCHUENQUENER MELO DE ALMEIDA, digitei. JACIARA, 23 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-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001714-04.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCINALIO INACIO DE LIMA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREUZA LEOCADIO MARTINS (REU)

Outros Interessados:

MONICA PORFIRIA (CONFINANTES)

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (TERCEIRO INTERESSADO)

MAURICIO FERNANDI PAGANARDI (CONFINANTES)

ADVOCACIA GERAL DA UNIAO (TERCEIRO INTERESSADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

ELIZEU MENDONCA (CONFINANTES)

 

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. 

1001714-04.2019.8.11.0010 Valor da causa: R$ 70.000,00 ESPÉCIE: 

[Usucapião Extraordinária]->USUCAPIÃO (49) POLO ATIVO: Nome: 
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FRANCINALIO INACIO DE LIMA Endereço: RUA BEATRIZ, S/N, JARDIM 

CLEMENTINA, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 POLO PASSIVO: Nome: 

CREUZA LEOCADIO MARTINS Endereço: RUA TAPUIAS, N 514, SANTO 

ANTONIO, 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:O requerente, há 

10 anos, têm a posse do terreno identificado como: Lote 06 Quadra 07, 

Bairro Jardim Clementina, com área de 375.00 m² (trezentos e setenta e 

cinco metros quadrados), situado na Rua Beatriz, s/n°, Bairro Jardim 

Clementina em Jaciara-MT, de propriedade dos requeridos conforme 

matrícula anexo. Referida posse é exercida de forma ininterrupta, mansa, 

pacífica (eis que jamais recebeu qualquer oposição/notificação por parte 

da proprietária e/ou terceiros durante todo aquele período); e com ânimo 

de proprietário (animus domini), eis que exerceu e exerce, de forma 

pública e notória, e durante todo o período, todas as 

prerrogativas/poderes inerentes ao domínio do bem imóvel. Presentes os 

requisitos legais, imperiosa se faz a declaração da propriedade da 

requerente sobre o imóvel usucapiendo, a fim de regularizar a situação 

registral dos mesmos e consolidar seu domínio em favor de seu 

proprietário de fato e de direito 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 

processual da gratuidade de justiça com fundamento no artigo 5º, inciso 

LXXIV, da Constituição Federal e artigo 98 do CPC.Cite(m)-se por correio 

aquele(s) em cujo nome estiver registrado o imóvel usucapiendo (CPC, Art. 

247).Citem-se pessoalmente os confinantes do referido imóvel, exceto se 

o objeto da presente ação for unidade autônoma de prédio em condomínio, 

caso em que tal citação é dispensada (CPC, Art. 246, §3º).Por edital, com 

prazo de 30 (trinta) dias, cite(m)-se o(s) réu(s) em lugar incerto e os 

eventuais interessados (CPC, art. 259, inciso I).Por sistema, intimem-se 

para manifestar interesse na causa, os representantes da Fazenda 

Pública da União, do Estado e do Município.Aos citados e intimados por 

edital nomeio como curador especial o núcleo criminal da Defensoria 

Pública, a qual deverá ser intimada. 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, GERALDA SCHUENQUENER MELO DE 

ALMEIDA, digitei. JACIARA, 23 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: 1003040-96.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEITON RENATO DOS SANTOS PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Autos nº 1003040-96.2019.8.11.0010 Vistos, etc. Trata-se de 

ação de busca e apreensão ajuizada por Banco Bradesco Financiamentos 

S/A contra Cleiton Renato dos Santos Pereira, partes já qualificadas na 

petição inicial. A parte autora aduz que celebrou contrato de financiamento 

com garantia de alienação fiduciária com o requerido no valor de 

28.390,25 (vinte e oito mil trezentos e noventa reais e vinte e cinco 

centavos), a ser pago em 48 (quarenta e oito parcelas) parcelas mensais 

de R$ 986,06 (novecentos e oitenta e seis reais e seis centavos), tendo 

como objeto o veículo VW POLO SEDAN 1.6 COMFOR, chassi 

9BWDB49NICP007154, fabricação/modelo 2011/2012, cor prata, placa 

NBL-6848, RENAVAM 00346701686; conta que o requerida deixou de 

quitar as parcelas a partir de 15/07/2019, acarretando o vencimento 

antecipado da dívida, mesmo devidamente notificado extrajudicialmente. 

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, 
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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. Além disso, a instituição 

bancária a realização de protesto por edital (id. 30587697), documento 

válido para constituição da mora considerando que o envio de notificação 

extrajudicial ao endereço constante no contrato devolvida pelo motivo 

“mudou-se” (id. 26429954) é suficiente para que se considerem 

esgotados os meios de localizar o devedor (neste sentido: TJMT - N.U 

1016424-59.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 22/01/2020, Publicado no DJE 27/01/2020). 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 do veículo VW 

POLO SEDAN 1.6 COMFOR, chassi 9BWDB49NICP007154, 

fabricação/modelo 2011/2012, cor prata, placa NBL-6848, RENAVAM 

00346701686, 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, 23 de 

março de 2020. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002775-94.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM DOS SANTOS GUIMARAES (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARAMITAN FARIA CASSIANO JORGE DE CARVALHO OAB - MT18850/O 

(ADVOGADO(A))

SILVANA PACHECO LEAL OAB - MT0003714A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Autos nº 1002775-94.2019.8.11.0010 Vistos, etc. Trata-se de 

ação de cobrança c/c declaratória de inexistência de débito e indenizatória 

por dano moral ajuizada por Espólio de Lúcia Guimarães da Silva, 

representado pelo inventariante Joaquim dos Santos Guimarães, contra 

Banco do Brasil S.A e Aliança do Brasil Seguros S.A, todos qualificados 

na petição inicial. O recebimento da inicial e concessão de assistência 

jurídica gratuita ao autor deram-se no pronunciamento de id. 25784748. As 

pessoas jurídicas demandadas foram citadas pelo correio (id. 28327042 e 

29110640). Realiza audiência de conciliação, não houve autocomposição 

entre os litigantes (id. 29192069). A seguradora requerida, agora 

denominada Brasileg Companhia de Seguros, ofereceu contestação 

arguindo a preliminar de ilegitimidade ativa, aduzindo que o único legitimado 

a propor a demanda é a instituição bancária requerida, e contrapondo-se à 

pretensão autoral (id. 29812802). A instituição bancária requerida, por sua 

vez, ofereceu contestação ao id. 29856106, oportunidade em que arguiu a 

preliminar de ilegitimidade passiva, arguindo que a seguradora é a única 

legitimada, impugnando a concessão da gratuidade da justiça e, ainda, 

contrapondo-se à pretensão autoral. O autor impugnou ambas as 

contestações ao id. 30560148 rebatendo preliminares, impugnação e 

argumentos apresentados pela defesa e ratificando os termos de sua 

pretensão. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento e 

decido. 1. Questões prévias: a) Preliminar de ilegitimidade ativa: Em suma, 

a seguradora requerida aduz que o único legitimado a propor a demanda 

sub judice é a instituição bancária que também integra o polo passivo da 

ação, considerando que ela contratou seguro coletivo para disponibilizar 

aos seus clientes. Ocorre que o CDC, instituto aplicável para resolução do 

litígio, assegura em vários momentos a responsabilização solidária de 

todos os integrantes da cadeia de fornecimento do serviço ou produto, 

são os casos dos artigos 7º, parágrafo do único, 25, § 1º e 34. A 

propósito, as instâncias superiores também entendem pela incidência de 

responsabilidade solidária entre fornecedores quando há cadeia de 

fornecimento, como se pode notar dos acórdãos abaixo, bem elucidativos, 

pertencentes aos egrégios TJMT e STJ: RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL 

– AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – 

PRELIMINAR DE DECADÊNCIA: REJEIÇÃO – MÉRITO: VÍCIOS ESTRUTURAIS 

EM VEÍCULO AUTOMOTOR SEGURADO (DESALINHAMENTO 

IRREVERSÍVEL DO VEÍCULO EM FUNÇÃO DA AQUECIMENTO E SOLDA 

GROSSEIRA DO CHASSI) APÓS SER LEVADO A CONSERTO EM OFICINA 

CREDENCIADA PELA SEGURADORA, E OUTRA TERCEIRIZADA – 

EMPRESAS COMPONENTES DA CADEIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – 

RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA – RECONHECIMENTO, EM PERÍCIA 

JUDICIAL, DA PERDA DE VALOR DE MERCADO ANÁLOGA À “PERDA 

TOTAL” DO VEÍCULO – UTILIZAÇÃO PELO AUTOR, AINDA QUE DE 

FORMA PRECÁRIA – DANOS MATERIAIS SEGUNDO O VALOR DA 

COTAÇÃO PELA TABELA FIPE, À ÉPOCA DO ACIDENTE - JUROS DE 

MORA LEGAIS E CORREÇÃO MONETÁRIA (INPC) A SEREM COMPUTADOS 

A PARTIR DA CITAÇÃO – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – IMPOSIÇÃO DE 

PRIVAÇÕES AO USO SEGURO DO BEM – QUANTUM INDENIZATÓRIO – 

SUPERVALORIZAÇÃO – RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO – APELOS 

DAS RÉS PROVIDOS EM PARTE. Não se aplica o prazo decadencial do art. 

26 do CDC nas ações que buscam o recebimento de indenização por 

danos decorrentes de falha na prestação do serviço. (AgRg no AREsp 

747.980/SP) Nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, 14, 25, § 1º, e 34, 

todos do CDC, tratando-se de relação de consumo, todos os membros da 

cadeia de fornecimento respondem solidariamente perante o consumidor, 

inclusive quanto aos defeitos nos serviços prestados por empresa 

terceirizada, sendo, portanto, corresponsáveis aos danos causados ao 

veículo segurado levado a conserto após o sinistro, a seguradora, a 

oficina credenciada e a terceirizada à qual o automóvel foi encaminhado. 

O abalo irreversível à estrutura do automóvel em decorrência do 

desalinhamento do chassi por aquecimento e mediante a utilização de 

solda grosseira, capaz de causar uma desvalorização permanente do 

automóvel no mercado análoga à chamada “perda total”, deve ser 

indenizado a título de danos morais. Se, no entanto, mesmo que forma 

precária e insegura, o autor continua se utilizando do bem, com o 

constante desgaste do veículo, para evitar o enriquecimento sem causa 

deste, o valor do dano material há de ser apurado segundo a cotação da 

Tabela FIPE na época do acidente porque ao violar o Princípio da boa-fé 

objetiva do contrato assumiu todo o risco. As juros de mora legais e a 

correção monetária (INPC), devem ser computados a partir da citação. Se 

o abalo definitivo da estrutura do automóvel levado a conserto após 

sinistro, a demora desmotivada para os reparos, e a privação por longo 

período do uso regular e seguro do veículo, por falha nos serviços 

prestados pelas requeridas, impuseram ao consumidor autor danos de 

ordem imaterial que suplantaram os umbrais dos meros aborrecimentos, 

estes devem ser indenizados a título de dano moral. Se a sentença 

supervaloriza do dano moral indenizável, o seu valor deve ser 

readequado, na fase recursal, para quantum de repare razoável e 

proporcionalmente o abalo suportado pelo ofendido. (N.U 

0009562-18.2012.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 
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PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 23/01/2020) (grifei). 

CONSUMIDOR. CONTRATO. SEGURO. APÓLICE NÃO EMITIDA. 

ACEITAÇÃO DO SEGURO. RESPONSABILIDADE. SEGURADORA E 

CORRETORES. CADEIA DE FORNECIMENTO. SOLIDARIEDADE. 1. A melhor 

exegese dos arts. 14 e 18 do CDC indica que todos aqueles que 

participam da introdução do produto ou serviço no mercado devem 

responder solidariamente por eventual defeito ou vício, isto é, imputa-se a 

toda a cadeia de fornecimento a responsabilidade pela garantia de 

qualidade e adequação. 2. O art. 34 do CDC materializa a teoria da 

aparência, fazendo com que os deveres de boa-fé, cooperação, 

transparência e informação alcancem todos os fornecedores, direitos ou 

indiretos, principais ou auxiliares, enfim todos aqueles que, aos olhos do 

consumidor, participem da cadeia de fornecimento. 3. No sistema do CDC 

fica a critério do consumidor a escolha dos fornecedores solidários que 

irão integrar o polo passivo da ação. Poderá exercitar sua pretensão 

contra todos ou apenas contra alguns desses fornecedores, conforme 

sua comodidade e/ou conveniência. 4. O art. 126 do DL nº 73/66 não 

afasta a responsabilidade solidária entre corretoras e seguradoras; ao 

contrário, confirma-a, fixando o direito de regresso destas por danos 

causados por aquelas. 5. Tendo o consumidor realizado a vistoria prévia, 

assinado proposta e pago a primeira parcela do prêmio, pressupõe-se ter 

havido a aceitação da seguradora quanto à contratação do seguro, não 

lhe sendo mais possível exercer a faculdade de recusar a proposta. 6. 

Recurso especial não provido. (STJ - REsp 1077911/SP, Rel. Ministra 

NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/10/2011, DJe 

14/10/2011). O exposto torna nítida a possibilidade de responsabilização 

solidária das fornecedoras integrantes do pólo passivo da ação, pois 

tendo a seguradora fornecido o seguro à instituição bancária e ela, por 

sua vez, fornecido ao seu cliente - segundo dizeres da própria 

demandada -, resta clara a participação de ambas na introdução do 

serviço no mercado de consumo e consequentemente a possibilidade do 

consumidor intentar ação contra ambas para alegar falha na prestação de 

serviço. Desta maneira, a despeito de eventual legitimidade da instituição 

bancária para demandar contra a seguradora, as partes são 

evidentemente legítimas em nosso feito, motivo pelo qual afasto a 

preliminar de ilegitimidade ativa arguida. b) Ilegitimidade passiva do Banco 

Em resumo, a instituição bancária requerida aduz que não é legítima para 

figurar no polo passivo da demanda sub judice por não haver falha em sua 

prestação do serviço ou pelo contrato ter sido firmado diretamente com a 

seguradora que é pessoa jurídica distinta. Ocorre que a questão atinente à 

existência ou não da falha na prestação de serviço pertence ao mérito da 

demanda, constituindo fato constitutivo da pretensão autoral, não cabendo 

exame no presente momento de análise de questões prévias ao mérito 

arguidas. Já na questão da contratação do seguro, o requerido não possui 

razão, considerando que anexo à inicial há comprovante da contratação 

do empréstimo, retirado do SISBB (Sistema de Informações do Banco do 

Brasil), demonstrando a contratação do seguro junto à do empréstimo. 

Além disso, a carta que informou a negativa de cobertura do seguro 

contém a logo "BB Seguros". Estas situações demonstram uma cadeia de 

fornecimento do serviço, o que, conforme anteriormente exposto, 

ocasiona a responsabilidade solidária de todos os fornecedores em caso 

de falha na prestação de serviços. Destaco também a existência do 

princípio da aparência ou teoria da aparência, instituto que impõe as 

obrigações previstas no CDC àqueles que aos olhos do consumidor 

participam da cadeia de fornecimento. Desta forma, vejamos exemplo de 

materialização do princípio no CDC e aplicação pela jurisprudência, 

colacionando mais uma vez o elucidativo acórdão proferido pelo egrégio 

STJ no REsp nº 1077911/SP (também utilizado para afastar a preliminar 

supra): Art. 34. O fornecedor do produto ou serviço é solidariamente 

responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos. 

CONSUMIDOR. CONTRATO. SEGURO. APÓLICE NÃO EMITIDA. 

ACEITAÇÃO DO SEGURO. RESPONSABILIDADE. SEGURADORA E 

CORRETORES. CADEIA DE FORNECIMENTO. SOLIDARIEDADE. 1. A melhor 

exegese dos arts. 14 e 18 do CDC indica que todos aqueles que 

participam da introdução do produto ou serviço no mercado devem 

responder solidariamente por eventual defeito ou vício, isto é, imputa-se a 

toda a cadeia de fornecimento a responsabilidade pela garantia de 

qualidade e adequação. 2. O art. 34 do CDC materializa a teoria da 

aparência, fazendo com que os deveres de boa-fé, cooperação, 

transparência e informação alcancem todos os fornecedores, direitos ou 

indiretos, principais ou auxiliares, enfim todos aqueles que, aos olhos do 

consumidor, participem da cadeia de fornecimento. 3. No sistema do CDC 

fica a critério do consumidor a escolha dos fornecedores solidários que 

irão integrar o polo passivo da ação. Poderá exercitar sua pretensão 

contra todos ou apenas contra alguns desses fornecedores, conforme 

sua comodidade e/ou conveniência. 4. O art. 126 do DL nº 73/66 não 

afasta a responsabilidade solidária entre corretoras e seguradoras; ao 

contrário, confirma-a, fixando o direito de regresso destas por danos 

causados por aquelas. 5. Tendo o consumidor realizado a vistoria prévia, 

assinado proposta e pago a primeira parcela do prêmio, pressupõe-se ter 

havido a aceitação da seguradora quanto à contratação do seguro, não 

lhe sendo mais possível exercer a faculdade de recusar a proposta. 6. 

Recurso especial não provido. (STJ - REsp 1077911/SP, Rel. Ministra 

NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/10/2011, DJe 

14/10/2011). Portanto, as razões expostas deixam claro que não se trata 

de ilegitimidade passiva da instituição bancária demandada, assim afasto a 

preliminar por ela arguida. c) Impugnação à justiça gratuita A instituição 

bancária requerida ainda impugnou a concessão de assistência jurídica 

gratuita ao autor, dizendo que ele demonstrou disponibilidade de renda, 

afirmando que constituiu advogado particular, demonstrando plena 

condição de arcar com honorários advocatícios. Ocorre que o argumento 

da parte contraria a letra da Lei, ao passo que o CPC diz que a assistência 

da parte por advogado particular não obsta a concessão da justiça 

gratuita (artigo 99, § 4º). Aliás, considerando que este é o único 

argumento da parte, despiciendo falar sobre o preenchimento dos 

requisitos legais para a concessão de benesse, considerando que eles já 

foram examinados por este juízo no momento da concessão da gratuidade 

da justiça. Portanto, sem maiores delongas, devidamente rechaçado o 

argumento da requerida, rejeito a impugnação oferecida. d) 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 
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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. 2. 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, 23 de 

março de 2020. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1002857-28.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ALDA DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIRLENE LUIZA DOURADO GARCIA OAB - MT23995/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIRLENE DA SILVA SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo nº. 1002857-28.2019.811.0010 Vistos etc. 

Diante da Pandemia (COVID-19) e por medidas de prevenção, REDESIGNO 

a audiência anteriormente aprazada para o dia 14 de maio de 2020, às 

14h30min. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. 

Jaciara/MT, 18 de março de 2020. Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz de 

Direito

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

Processo Número: 1000850-63.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILDA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO EDSON DE OLIVEIRA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES OAB - MT8548-O 

(ADVOGADO(A))

LUCIANE ROSA DE SOUZA OAB - MT15779-O (ADVOGADO(A))

RANIELE SOUZA MACIEL OAB - MT23424-O (ADVOGADO(A))

RAFAEL SOUZA NUNES OAB - MT14676-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1000850-63.2019.8.11.0010. Vistos etc. 

Diante da Pandemia (COVID-19) e por medidas de prevenção, REDESIGNO 

a audiência anteriormente aprazada para o dia 14 de maio de 2020, às 

14h00min. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. 

Jaciara/MT, 18 de março de 2020. Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000701-33.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO SALDANHA MARTINS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO WERNER MARTINS OAB - MT28052/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

Autos nº 1000701-33.2020.8.11.0010 Vistos. Compulsando a inicial e os 

documentos que a instruem, observa-se que o autor não acostou 

comprovante de endereço em nome do requerente. Consigne-se que o 

documento é imprescindível, ante as regras de fixação de competência. 

Desta forma, intime-se o requerente para emendar a inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, juntando aos autos cópia de comprovante de endereço atual 

em seu nome ou comprovando a relação jurídica com a pessoa que estiver 

indicada no comprovante de endereço que for acostado, sob pena de 

indeferimento da petição inicial, nos termos do artigo 321 do Código de 

Processo Civil. Após, tornem os autos conclusos. Cumpra-se. Jaciara - 

MT, 23 de março de 2020. Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 73033 Nr: 12841-92.2015.811.0010

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEJAIR GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GM LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:17553/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS AUGUSTO 

MONTEZUMA FIRMINO - OAB:12151 DF

 “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

formulados na inicial para DECLARAR ilegal a incidência juros moratórios 

contratuais superiores a 1% ao mês (Súmula 379 do STJ). Por 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I, do Código Processo Civil”. 

Conclusão:Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e, no 

mérito, julgo-os procedentes para determinar a supressão da expressão 

“RECONHECER a ausência de mora contratual por parte do autor” do 

dispositivo da sentença. Intimem-se as partes desta decisão.Transcorrido 

o prazo sem a interposição de recursos, ao arquivo com as baixas e 

anotações de praxe. Cumpra-se expedindo o necessário.Jaciara/MT, 19 

de março de 2020.Pedro Flory Diniz NogueiraJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 100570 Nr: 6448-83.2017.811.0010

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NUTRIFÓS RAÇÕES LTDA EPP, MANOEL 

FERNANDO TEIXEIRA DE AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 6448-83.2017.811.0010– Cód. 100570

Exequente: CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS

Executado: NUTRIFOS RACOES LTDA EPP e MANOEL FERNANDO 

TEIXEIRA DE AZEVEDO

Vistos em correição,

 Retifique-se no Cartório Distribuidor e no Setor de Cadastro, fazendo 

registrar que o feito já se encontra na fase de cumprimento de sentença.

Nos termos do artigo 523 do Código de Processo Civil, intimem-se os 

executados para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o débito.

 Certifiquem-se os executados que não ocorrendo o pagamento no prazo 

de 15 dias, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, 

de honorários de advogado de dez por cento.

 Certifique-se, ainda, que efetuado pagamento parcial, a multa e os 

honorários incidirão sobre o restante.

Decorrido o prazo sem pagamento voluntário, defiro desde já a penhora 

online e não havendo saldo suficiente na conta dos devedores, 

EXPEÇA-SE mandado de PENHORA de tantos quantos bastem para 

satisfação do crédito, procedendo-se à AVALIAÇÃO, lavrando-se o 

respectivo auto e intimando-se imediatamente os executados 

pessoalmente ou na pessoa de seus advogados (art. 523, § 3º, do 

CPC/15).

Certifiquem-se os executados que, transcorrido o prazo do artigo 523 do 

Código de Processo Civil (15 dias), inicia-se o prazo de 15 dias para que 
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apresente impugnação nos autos, independentemente de penhora ou nova 

intimação.

Na impugnação o executado poderá alegar uma das matérias contidas no 

§ 1º, do art. 525 do CPC/15.

Na hipótese de ser alegado excesso de execução, deverá o executado 

declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando 

demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

 Caso não seja apresentado o referido demonstrativo, a impugnação será 

liminarmente rejeitada.

 Cumpra-se.

Jaciara/MT, 20 de março de 2020.

Pedro Flory Diniz Nogueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 105082 Nr: 8680-68.2017.811.0010

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RABR, BBBR, DAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - 

OAB:3.569-B/MT, MICHEL KAPPES - OAB:14185/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GESSICA DA SILVA OLIVEIRA 

- OAB:21.597/MT, SEBASTIÃO CARLOS ARAÚJO PRADO - 

OAB:10.001/MT

 Diante do exposto, julgo extinto o feito sem resolução do mérito nos 

termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Não havendo prova em sentido contrário, defiro ao requerido os 

benefícios da assistência judiciária gratuita.

Por outro lado, em razão do princípio da causalidade, condeno-o ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixando 

este último em 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa, todavia, 

nos termos do art. 98 § 3º do CPC, fica a exigibilidade suspensa, ante a 

concessão da justiça gratuita.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 102572 Nr: 7412-76.2017.811.0010

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELÍCIO SCHUCH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO NEGOCIOS 

EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÃO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - 

OAB:3.569-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENZO RICCI FILHO - 

OAB:5232-MT, WASHINGTON ALVARENGA NETO - OAB:27018

 Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do NCPC, rejeito os Embargos 

Monitórios e, via de consequência, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO 

MONITÓRIA, constituindo, de pleno direito, em título executivo judicial o 

contrato particular de arrendamento agrícola no valor total de 756.479,60 

(setecentos e cinquenta e seis mil e quatrocentos e setenta e nove reais e 

sessenta centavos), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo 

índice do INPC, desde a data da propositura da ação e acrescido de juros 

de 1% ao mês contados da citação.Condeno ainda a ré ao pagamento das 

custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que, com 

fundamento no art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, fixo 10% do valor 

de condenação.Indefiro o benefício processual da gratuidade de justiça ao 

réu/embargante, vez que não demonstrada a sua condição de 

hipossuficiente. Com o trânsito em julgado, intime-se o réu/embargante a 

efetuar o pagamento da dívida, no prazo de 15 (quinze) dias de acordo 

com disposto no art. 523 do NCPC. Caso não ocorra o pagamento 

espontâneo do valor do débito, dentro desse prazo, que inicia após a 

intimação do defensor do réu/embargante, incide a multa de 10% sobre o 

valor do débito, conforme §1º do referido artigo. P.R.I.Cumpra-se. Às 

providências. Jaciara/MT, 16 de janeiro de 2020.Pedro Flory Diniz 

NogueiraJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 70800 Nr: 12139-49.2015.811.0010

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALMIR KANIESKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL PARMIGIANI - 

OAB:19762/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pelo autor na 

inicial para CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 3.375,00 (três mil 

trezentos e setenta e cinco reais), referentes à indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, além do reembolso das despesas 

médico-hospitalares, no montante de 459,28 (quatrocentos e cinquenta e 

nove reais e vinte e oito centavos), com incidência de juros moratórios de 

1% ao mês a partir da citação válida e correção monetária pelo INPC a 

partir do sinistro.

Por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, inicio I, do Código de Processo Civil.

Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 15% (quinze por certo) sobre valor da 

condenação, na forma do § 2º do artigo 85, do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 78480 Nr: 1631-10.2016.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALINE RODRIGUES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S/A 

(CLARO TV)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - OAB:18395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-B

 Autos n° 1631-10.2016.811.0010 – Cód. 78480

Exequente: ALINE RODRIGUES DE SOUZA

Executado: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S/A, (CLARO TV)

Vistos em correição,

Intime-se a exequente para informar sobre o adimplemento do débito, 

conforme informado pelo executado.

Cumpra-se.

 Jaciara/MT, 23 de março de 2020.

 Pedro Flory Diniz Nogueira

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 79427 Nr: 1954-15.2016.811.0010

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZABEL MARIA DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denis Thomaz Rodrigues - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 1954-15.2016.811.0010 – Cód. 79427

Exequente: UNIÃO

Executado: IZABEL MARIA DE ARRUDA

Vistos em correição,

 Trata-se de embargos à execução os quais foram julgados 

improcedentes e a embargante condenada ao pagamento de honorários 

sucumbenciais.

O embargado pugnou pela execução dos honorários.

Nos termos do § 1º do artigo 24 do Estatuto da Advocacia determino o 

processamento da execução nos próprios autos de embargos, devendo a 

secretaria promover a devida conversão do feito em cumprimento de 

sentença.

 Nos termos do artigo 523 do Código de Processo Civil, intime-se a 

executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o débito.

 Certifique-se a executada que não ocorrendo o pagamento no prazo de 

15 dias, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de 
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honorários de advogado de dez por cento.

 Certifique-se, ainda, que efetuado pagamento parcial, a multa e os 

honorários incidirão sobre o restante.

Decorrido o prazo sem pagamento voluntário, EXPEÇA-SE mandado de 

PENHORA de tantos quantos bastem para satisfação do crédito, 

procedendo-se à AVALIAÇÃO, lavrando-se o respectivo auto e 

intimando-se imediatamente os executados pessoalmente ou na pessoa de 

seus advogados (art. 523, § 3º, do CPC/15).

Certifique-se a executada que, transcorrido o prazo do artigo 523 do 

Código de Processo Civil (15 dias), inicia-se o prazo de 15 dias para que 

apresente impugnação nos autos, independentemente de penhora ou nova 

intimação.

Na impugnação a executada poderá alegar uma das matérias contidas no 

§ 1º, do art. 525 do CPC/15.

Na hipótese de ser alegado excesso de execução, deverá o executado 

declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando 

demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

 Caso não seja apresentado o referido demonstrativo, a impugnação será 

liminarmente rejeitada.

 Cumpra-se.

Jaciara/MT, 23 de março de 2020.

Pedro Flory Diniz Nogueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 61988 Nr: 92-43.2015.811.0010

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON JOSE FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFÔNICA DATA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO MARQUES DE ABREU - 

OAB:11683/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BARBARA DE 

OLIVEIRA SODRE - OAB:13333

 Autos nº 92-43.2015.811.0010 - Código 61988

 Exequente: Edson José Figueiredo

Executado: Telefônica Data S.A

Vistos em correição,

Considerando a divergência entre o cálculo apresentado pelo exequente e 

o valor apurado pela contadoria judicial, intime-se o exequente para 

manifestação.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

Jaciara/MT, 23 de março de 2020.

Pedro Flory Diniz Nogueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 111358 Nr: 1843-60.2018.811.0010

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WESLY ATÃ ALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRETOR DA 18ª CIRETRAN DE JACIARA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:11003-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, concedo parcialmente a ordem pleiteada para 

confirmar a liminar outrora deferida que garantiu o licenciamento do veículo 

sem o prévio pagamento de multa, o que faço nos termos da 

fundamentação, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil e art. 14 da Lei n. 

12.016/2009.

 Em relação ao pedido de anulação/insubsistência das multas, nos termos 

já dispostos na presente sentença o impetrante deverá discuti-las em 

ação própria.

Sem ônus sucumbenciais, nos termos do art. 25 da Lei 12.016/09.

Sentença submetida ao reexame necessário por força do disposto no art. 

14 da Lei nº 12.016/2209. Logo, transcorrido o prazo de recursos 

voluntários, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso.

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

Transitada em julgada à ação, certifique-se o trânsito e arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 91311 Nr: 2020-58.2017.811.0010

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMJ, CM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denis Thomaz Rodrigues - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a necessidade de comprovar o binômio 

necessidade/possibilidade, defiro a produção de prova testemunhal e 

designo audiência de instrução e julgamento para o dia 04 de junho de 

2020, às 17h00min.

 Determino à parte que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da 

presente solenidade, deposite em cartório o rol de testemunhas cuja oitiva 

se pretende, devendo na referida peça constar o nome, a profissão, 

estado civil, idade, a residência e o local de trabalho da pessoa e o seu 

telefone de contato, que se visa o testemunho, nos termos do que 

preconiza o artigo 450 caput do Código de Processo Civil.

 Fica a parte ciente que, em atenção ao princípio do contraditório e do 

devido processo legal, a não apresentação do referido rol ou seu depósito 

extemporâneo acarretará a preclusão da possibilidade da produção da 

prova desta natureza.

 No referido rol deverá a parte fundamentadamente demonstrar a real 

necessidade de intimação pelo juízo (artigo 455, § 4º, II, do Código de 

Processo Civil).

Será presumido que a parte desistiu da oitiva da testemunha quando não 

trouxer à audiência ; ou ficar inerte na intimação de sua testemunha (artigo 

455, parágrafos 2º e 3º, do Código de Processo Civil).

Na intimação de sua testemunha o advogado tem o dever de juntar aos 

autos cópia da intimação e do aviso de recebimento, até 3 dias antes do 

ato de audiência, pena de preclusão da prova (artigo 455, parágrafo 1º, 

do Código de Processo Civil).

 Acaso não esteja o peticionário litigando sob os pálios da justiça gratuita, 

na oportunidade da apresentação da enumeração das testemunhas 

deverá ele recolher antecipadamente as custas do ato, sob pena de 

deserção, diante da inteligência do artigo 82, “caput”, do Código de 

Processo Civil.

Citação

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001641-32.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

HELENA PEREIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COLONIZADORA INDUSTRIAL PASTORIL E AGRICOLA LTDA (REU)

Outros Interessados:

CLAUDIO XIMENES LOPES (CONFINANTES)

ANTONIA DOMINGUES PEREIRA (CONFINANTES)

ROSINO SIMAO TEIXEIRA (CONFINANTES)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JACIARA 2ª 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 PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA PROCESSO n. 

1001641-32.2019.8.11.0010 Valor da causa: R$ 100.000,00 ESPÉCIE: 

[Usucapião Extraordinária]->USUCAPIÃO (49) POLO ATIVO: Nome: 

HELENA PEREIRA DE SOUZA Endereço: AVENIDA MARAJA, n 1273, 

PLANALTO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 TERCEIROS E POSSIVEIS 

INTERESSADOS FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DE TERCEIROS E 

POSSIVEIS INTERESSADOS, 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) 
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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: HELENA 

PEREIRA DE SOUZA, , assistida pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO 

DO MATO GROSSO, vem, respeitosamente, com fulcro nos arts. 1.242 do 

CC/02 e 941 e ss. do CPC, ajuizar a presente AÇÃO DE USUCAPIÃO em 

face de COLONIZADORA INDUSTRIAL PASTORIL E AGRICOLA CIPA 

LTDA, inscrita no CNPJ n° 03.467.834/0001-08, com sede Jaciara - MT,: na 

pessoa de seus representantes: MÁRCIO ROBERTO FERREIRA, PAULO 

BONAFÉ FERREIRA, SILAS TÉRCIO FERRIRA, VERA LÚCIA FERREIRA DE 

OLIVEIRA MARCOS ANTÔNIO FERREIRA,; SILMARA FERREIRA DE 

CASTRO, CLEONICE BONAFÉ FERREIRA, MILTON FERREIRA JÚNIOR, 

MÁRCIO RUIZ FERREIRA,; SÔNIA FERREIRA VALVERDE MATOS, VÂNIA 

RUIZ FERREIRA JAQUEIRA, CÉLIA RUIZ FERREIRA,. A requerente, há 

aproximadamente 50 anos, tem a posse do terreno identificado como: Lote 

21A, Quadra 143, Bairro Planalto, com área de Defensoria Pública de 

Jaciara – MT Rua Guayuas, 177, Vale Formoso – Telefone (66) 

3461-1297; CEP 78820-000 505.00 m² (quinhentos e cinco metros 

quadrados), situado na Avenida Marajá, n° 1273, Bairro Planalto em 

Jaciara-MT, de propriedade dos requeridos conforme matrícula anexo. 

Referida posse é exercida de forma ininterrupta, mansa, pacífica (eis que 

jamais recebeu qualquer oposição/notificação por parte da proprietária 

e/ou terceiros durante todo aquele período); e com ânimo de proprietário 

(animus domini), eis que exerceu e exerce, de forma pública e notória, e 

durante todo o período, todas as prerrogativas/poderes inerentes ao 

domínio do bem imóvel. Presentes os requisitos legais, imperiosa se faz a 

declaração da propriedade da requerente sobre o imóvel usucapiendo, a 

fim de regularizar a situação registral dos mesmos e consolidar seu 

domínio em favor de seu proprietário de fato e de direito. DO DIREITO Da 

possibilidade de usucapir A usucapião é uma das formas originárias de 

aquisição da propriedade imóvel, conforme previsão inserta nos arts. 

1.238 a 1.244 do CC/02 e dispositivos correlatos na legislação esparsa. 

Complementando, recorre-se ao sucinto e objetivo conceito do instituto, 

formulado por CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA, que leciona: (...) [a] 

usucapião é a aquisição da propriedade ou outro direito real pelo decurso 

do tempo estabelecido e com a observância dos requisitos instituídos em 

lei2 " (g.n.) A justificativa do instituto é permitir que uma situação de fato 

consolidada por um longo período receba a proteção jurídica, 

resguardando a segurança jurídica garantida constitucionalmente como 

direito fundamental (art. 5º, caput, CF/88). Por tal razão, o instituto é 

também referido por parte da doutrina como sendo verdadeira prescrição 

aquisitiva. São inúmeras as modalidades de usucapião de imóveis 

previstas em nosso ordenamento jurídico, dentre as quais se destacam a 

usucapião ordinária (art. 1.242 do CC/02); a ordinária pela posse-trabalho 

(art. 1.242, parágrafo único do CC/02); a extraordinária (art. 1.238 do 

CC/02); a extraordinária pela posse-trabalho (art. 1.238, parágrafo único 

do CC/02); a especial/constitucional rural (art. 191 da CF/88 e 1.239 do 

CC/02); a especial/constitucional urbana (art. 183 da CF/88, 1.240 do 

CC/02 e 9º da lei 10.257/01 – Estatuto das Cidades); a especial coletiva 

(art. 10 do Estatuto das Cidades); a indígena (art. 33 da lei 6.001/73 – 

Estatuto do Índio) e, mais recentemente, a familiar (art. 1.240-A do CC/02, 

inserido pela lei 12.424/11). Cada modalidade possui seus requisitos 

próprios, com finalidades sociais próprias e distintas. In casu, o 

requerente preenche, com plenitude, os requisitos exigidos pela lei. Como 

relatado supra, a posse do requerente é exercida pelo termo exigido em 

lei, sendo que o mesmo jamais sofreu qualquer oposição por parte da 

proprietária e/ou de terceiros. In casu, a possibilidade de se reconhecer, a 

usucapião extraordinária se faz plausível, ante o pedido expresso que ora 

se formula e a demonstração que se fará durante a fase instrutória, tudo 

em homenagem aos princípios da demanda e da efetividade processual. 

Ademais, por se tratar de ação de natureza declaratória, é natural a 

possibilidade de se reconhecer qualquer das modalidades de usucapião. 

Por último, o imóvel usucapiendo encontra-se devidamente delimitado, 

conforme planta e matrícula anexo, completando-se, assim, os requisitos 

necessários para que se reconheça, judicialmente, seu direito fundamental 

à propriedade (art. 5º, XXII, CF/88), em nítida observância à função social 

que esta deve atender (art. 5º, XXIII, CF/88). Assim, perfeitamente 

aplicáveis à hipótese os prazos previstos no arts. 1.238 do CC/02, 

transcrito supra Protesta provar o alegado por todos os meios de prova 

em direito admitidos, notadamente prova documental e pericial. Dá-se à 

causa o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), para fins fiscais. Nestes 

termos, Pede Deferimento. Jaciara/MT, 30 de julho de 2019. DENIS 

THOMAZ RODRIGUES DEFENSOR PÚBLICO DECISÃO: Trata-se de “Ação 

de Usucapião” proposta por Helena Pereira de Souza em face de 

Colonizadora Industrial Pastoril e Agricola Ltda, na pessoa de Márcio 

Roberto Ferreira e outros, qualificados nos autos, alegando, em síntese, 

ser possuidora de um imóvel de propriedade do requerido, há 50 

(cinquenta) anos, identificado como lote 21-A, quadra 143, localizado 

neste município de Jaciara. Defiro o pedido de gratuidade da justiça, na 

forma do art. 4º da Lei nº 1.060/1950, pois a Lei de Assistência Judiciária 

exige apenas a declaração da parte hipossuficiente de que não possui 

condições para arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu 

sustento ou de sua família, elemento suficiente para caracterizar a 

presunção de veracidade quanto à pobreza declarada, especialmente, 

quando ausentes nos autos indícios em sentido contrário. Na espécie, 

entendo ser impositiva a concessão da justiça gratuita ao requerente a fim 

de permitir o exercício do direito constitucional insculpido no art. 5º, inciso 

XXXV, da Lei Fundamental, consistente no livre acesso ao Poder 

Judiciário. Nessa toada: Outrossim, o CPC em seu art. 98 dispõe que, 

verbis: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, 

com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas 

processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da 

justiça, na forma da lei.” te o exposto, DEFIRO o pedido de gratuidade da 

justiça. Citem-se os requeridos para, querendo, responder a presente 

ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias, consignando que, não 

contestação a ação, será declarada revel (art. 344 e 345 do CPC). 

Proceda-se a citação dos confinantes do imóvel usucapiendo, bem como 

de seus cônjuges, devendo o Oficial de Justiça encarregado das 

diligências percorrer toda a linha de confrontação do imóvel e aí proceder 

a citação de todas as pessoas ali localizadas, mesmo que não constem do 

mandado, para apresentarem resposta, no prazo de quinze dias, com as 

advertências legais. Intimem-se por via postal, com aviso de recebimento, 

para que manifestem interesse na causa, o Município de localização do 

imóvel, o Estado de Mato Grosso e a União Federal, encaminhando a cada 

ente cópia da inicial e dos documentos que a instruíram. Cite-se, via edital, 

terceiros e possíveis interessados, na forma da lei. Decorrido o prazo do 

edital, e decorrido o prazo de resposta sem manifestação ou sem 

constituição de causídico pelas pessoas citadas por edital, certifique-se. 

Dê-se ciência pessoal ao Representante do Ministério Público de todos os 

atos do processo. Cite-se/Intime-se. Cumpra-se. ADVERTÊNCIAS À 

PARTE: 1. O prazo para contestação é contado do término do prazo deste 

edital. 2. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte 

autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha 

advogado constituído nos autos contarão da data da publicação do ato no 

Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 3. A contestação 

deverá ser assinada por advogado ou por defensor público. 4. O prazo 

será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria 

Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades 

de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública 

(art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que 

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

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

costume e publicado na forma da Lei. Eu, TANIA REGINA MENEZES, digitei. 

JACIARA, 23 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070224/3/2020 Página 424 de 758



“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-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001918-48.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

IRANEIDES ALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREUZA LEOCADIO MARTINS (REU)

Outros Interessados:

JOELMA DANTAS DOS SANTOS (CONFINANTES)

ROBSON BATISTA SILVA (CONFINANTES)

JORDILENE GOMES DA SILVA (CONFINANTES)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JACIARA 2ª 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 PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA PROCESSO n. 

1001918-48.2019.8.11.0010 Valor da causa: R$ 80.000,00 ESPÉCIE: 

[Usucapião Extraordinária]->USUCAPIÃO (49) POLO ATIVO: Nome: 

IRANEIDES ALVES DA SILVA Endereço: RUA BEATRIZ, N 704, JARDIM 

CLEMENTINA, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 TERCEIROS E POSSIVEIS 

INTERESSADOS FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DE TERCEIROS E 

POSSIVEIS INTERRESSADOS, 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: IRANEIDES 

ALVES DA SILVA, brasileira, viúva, do lar, portadora do RG nº. 889 359 

SSP/MT e CPF nº. 569.504.621-15, telefone (66) 99613-9317 residente e 

domiciliado na Rua Beatriz, n° 704, Bairro Jardim Clementina em Jaciara - 

MT, assistida pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO 

GROSSO, vem, respeitosamente, com fulcro nos arts. 1.242 do CC/02 e 

941 e ss. do CPC, ajuizar a presente AÇÃO DE USUCAPIÃO Em face de 

ESPOLIO DE ANTÔNIO MARTINS ORTEGA na pessoa de CREUZA 

LEOCADIO MARTINS, brasileira, inscrita no CPF nº 468.944.621- 00, 

residente e domiciliada na Rua Tapuias, nº 514, Bairro Santo Antônio em 

Jaciara - MT, cep: 78820-000 DOS FATOS A requerente, há 16 anos, tem 

a posse do terreno identificado como: Lote 15, Quadra 11, Bairro Jardim 

Clementina, com área de 307.70 m² (trezentos e sete metros quadrados e 

setenta centímetros quadrados), situado na Rua Beatriz, n° 704, Bairro 

Jardim Clementina em Jaciara-MT, de propriedade da requerida conforme 

matrícula anexo. Referida posse é exercida de forma ininterrupta, mansa, 

pacífica (eis que jamais recebeu qualquer oposição/notificação por parte 

da proprietária e/ou terceiros durante todo aquele período); e com ânimo 

de proprietário (animus domini), eis que exerceu e exerce, de forma 

pública e notória, e durante todo o período, todas as 

prerrogativas/poderes inerentes ao domínio do bem imóvel. Presentes os 

requisitos legais, imperiosa se faz a declaração da propriedade da 

requerente sobre o imóvel usucapiendo, a fim de regularizar a situação 

registral dos mesmos e consolidar seu domínio em favor de seu 

proprietário de fato e de direito. A justificativa do instituto é permitir que 

uma situação de fato consolidada por um longo período receba a proteção 

jurídica, resguardando a segurança jurídica garantida constitucionalmente 

como direito fundamental (art. 5º, caput, CF/88). Por tal razão, o instituto é 

também referido por parte da doutrina como sendo verdadeira prescrição 

aquisitiva. São inúmeras as modalidades de usucapião de imóveis 

previstas em nosso ordenamento jurídico, dentre as quais se destacam a 

usucapião ordinária (art. 1.242 do CC/02); a ordinária pela posse-trabalho 

(art. 1.242, parágrafo único do CC/02); In casu, a possibilidade de se 

reconhecer, a usucapião extraordinária se faz plausível, ante o pedido 

expresso que ora se formula e a demonstração que se fará durante a 

fase instrutória, tudo em homenagem aos princípios da demanda e da 

efetividade processual. Ademais, por se tratar de ação de natureza 

declaratória, é natural a possibilidade de se reconhecer qualquer das 

modalidades de usucapião. Por último, o imóvel usucapiendo encontra-se 

devidamente delimitado, conforme planta e matrícula anexo, 

completando-se, assim, os requisitos necessários para que se reconheça, 

judicialmente, seu direito fundamental à propriedade (art. 5º, XXII, CF/88), 

em nítida observância à função social que esta deve atender (art. 5º, XXIII, 

CF/88) Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito 

admitidos, notadamente prova documental e pericial. Dá-se à causa o valor 

de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), para fins fiscais. Nestes termos, Pede 

Deferimento. Jaciara/MT, 05 de Agosto de 2019 DECISÃO: VISTOS EM 

CORREIÇÃO, Trata-se de “Ação de Usucapião” proposta por Iraneides 

Alves da Silva em face de Espolio de Antônio Martins Ortega, na pessoa 

de Creuza Leocadio Martins, qualificados nos autos, alegando, em síntese, 

ser possuidor de um imóvel de propriedade do requerido, há 16 

(dezesseis) anos, identificado como lote 15, quadra 11, localizado neste 

município de Jaciara. Defiro o pedido de gratuidade da justiça, na forma do 

art. 4º da Lei nº 1.060/1950, pois a Lei de Assistência Judiciária exige 

apenas a declaração da parte hipossuficiente de que não possui 

condições para arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu 

sustento ou de sua família, elemento suficiente para caracterizar a 

presunção de veracidade quanto à pobreza declarada, especialmente, 

quando ausentes nos autos indícios em sentido contrário. Na espécie, 

entendo ser impositiva a concessão da justiça gratuita ao requerente a fim 

de permitir o exercício do direito constitucional insculpido no art. 5º, inciso 

XXXV, da Lei Fundamental, consistente no livre acesso ao Poder 

Judiciário. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça. 

Cite-se o requerido para, querendo, responder a presente ação, no prazo 

legal de 15 (quinze) dias, consignando que, não contestação a ação, será 

declarada revel (art. 344 e 345 do CPC). oceda-se a citação dos 

confinantes do imóvel usucapiendo, bem como de seus cônjuges, 

devendo o Oficial de Justiça encarregado das diligências percorrer toda a 

linha de confrontação do imóvel e aí proceder a citação de todas as 

pessoas ali localizadas, mesmo que não constem do mandado, para 

apresentarem resposta, no prazo de quinze dias, com as advertências 

legais. ntimem-se por via postal, com aviso de recebimento, para que 

manifestem interesse na causa, o Município de localização do imóvel, o 

Estado de Mato Grosso e a União Federal, encaminhando a cada ente 

cópia da inicial e dos documentos que a instruíram. ite-se, via edital, 

terceiros e possíveis interessados, na forma da lei. ecorrido o prazo do 

edital, e decorrido o prazo de resposta sem manifestação ou sem 

constituição de causídico pelas pessoas citadas por edital, certifique-se. 

Dê-se ciência pessoal ao Representante do Ministério Público de todos os 

atos do processo. ime-se. ra-se. Jaciara–MT, 2 de setembro de 2019. 

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, TANIA 

REGINA MENEZES, digitei. JACIARA, 23 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 
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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: 1000703-03.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

TANILO LUIZ DE SOUZA (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 1000703-03.2020.8.11.0010 Requerente: TANILO LUIZ 

DE SOUZA Requerido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS 

Vistos em correição, Trata-se de ação de aposentadoria especial, 

proposta por TANILO LUIZ DE SOUZA em desfavor do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS. Presentes os requisitos legais, 

recebo a inicial. 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, 23 de março de 2020. Pedro Flory Diniz Nogueira 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000733-38.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

E. F. C. D. S. D. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WISTON CRISTALDO GOMES CHAVES OAB - MT22656/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO FERNANDES DE FRANCA (DE CUJUS)

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

Autos nº 1000733-38.2020.8.11.0010 Vistos em correição. Trata-se de 

ação de inventário dos bens deixados pelo de cujus Marcio Fernandes de 

França, proposta por Eloisa Fernandes Colares de Sousa de França, 

representada por sua genitora Lais Colares de Sousa. 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. Nomeio como inventariante Lais Colares de Souza, 

representante da menor, nos termos do artigo 617, IV, do NCPC, que 

intimada da nomeação, prestará, dentro de cinco (05) dias, o compromisso 

de bem e fielmente desempenhar o encargo, bem como, para apresentar 

as primeiras declarações no prazo de vinte (20) dias, tomando-se por 

termo, acompanhadas dos documentos cadastrais e fiscais dos bens 

inventariados, e certidões negativas, excetuando-se aquelas que já 

tenham sido apresentadas na inicial, lavrando-se termo circunstanciado 

em Cartório (art. 620, do NCPC). Citem-se, após, o órgão do Ministério 

Público e os interessados não-representados, se for o caso, bem como as 

Fazendas Públicas Municipal, Estadual e Federal (art. 626, do NCPC), 

manifestando-se elas sobre os valores e podendo, se deles discordar, 

juntar prova de cadastro, em quinze (15) dias (artigo 629, do NCPC) ou 

atribuir valores, que poderão ser aceitos pelos interessados (artigo 634, 

do NCPC), manifestando-se expressamente. Cite(m)-se, também, o(s) 

outro(s) herdeiro(s), se já não estiver (em) representado(s) por 

advogado. Caso comporte citação editalícia, desde já consigno o prazo de 

vinte dias. Colha-se a manifestação do Ministério Público. Cumpra-se. 

Jaciara/MT, 23 de março de 2020. Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000681-42.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI OAB - MT7366-O 

(ADVOGADO(A))

PEDRO EMILIO BARTOLOMEI OAB - MT12.306-B (ADVOGADO(A))

DAIANE LUZA OAB - MT14059/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATHEUS BOTTURA SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

Autos n. 1000681-42.2020.8.11.0010 Vistos e examinados em correição. 

Trata-se de execução de título extrajudicial proposta pela COOPERATIVA 

DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADI – 

SICREDI VALE DO CERRADO, devidamente representada, em face de 

MATHEUS BOTTURA SANTOS, devidamente qualificados nos autos. A 

requerente alega que é credora do executado, pela obrigação líquida, 

certa e exigível representada pela Cédula de Crédito Bancário n. 

B90331311-0, no valo de R$ 71.650,40 (setenta e um mil, seiscentos e 

cinquenta reais e quarenta centavos), celebrado em 26/04/2019, a ser 

pago em 36 (trinta e seis) parcelas, iniciando-se em 26/05/2019 e com 

término em 26/04/2022. Alega que o executado se encontra inadimplente, 

uma vez que efetuou somente o pagamento das 05 (cinco) primeiras 

parcelas, ocorrendo, por conseguinte, o vencimento antecipado das 

demais. Em sede de tutela de urgência requereu a busca e apreensão do 

bem dado em garantia, qual seja, Frontier Svatk 4xA, placa IVX8006, cor 

branca, a diesel, ano 2014/2015, alegando que a probabilidade do direito 

está consubstanciado no fato de o executado não ter cumprido a 

obrigação expressa na Cédula de Crédito Bancário. Já com relação ao 

perigo de dano ou risco do resultado útil ao processo, aduziu que este se 

caracteriza pela depreciação diária do referido veículo, bem como a 

possibilidade de dilapidação do patrimônio, furto, roubo e etc., restando 

evidente que a posse do bem com o executado causará a exequente 

ainda mais prejuízos. Assim, pugnou pelo deferimento da medida de 

urgência, para determinar a busca e apreensão do citado veículo, 

depositando-o em suas mão, conforme autoriza o art. 840, §1º do CPC. É 

O BREVE RELATO. FUNDAMENTO E DECIDO. Recebo a inicial, eis que 

presentes os requisitos legais (art. 319, CPC). No que tange ao pedido de 

tutela de urgência para buscar e apreender o veiculo dado em garantida, 

denota-se que não assiste razão à requerente, porquanto ausentes os 

requisitos da tutela de urgência. No caso dos autos a parte autora não 

colacionou qualquer documento que comprove a alegada 

dilapidação/ocultação do patrimônio. Frise-se que este Juízo não pode 

deferir medidas extremas com base em possibilidades, caso contrário, não 

haveria a necessidade de compelir a concessão destas mediante o 

preenchimento de seus requisitos. Consigne-se, também, que a 

inadimplência do executado não garante que seu patrimônio esteja sendo 

dilapidado/ocultado, assim como não permite a expropriação de seus bens 

sem oportunizar a sua citação para quitação do débito. Logo, verifica-se 

que o pedido da exequente não prospera, eis que ausentes os requisitos 

da tutela de urgência, previstos no art. 300 do CPC, quais seja, 

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

processo, motivo pelo qual deve INDEFIRO. CITE-SE o executado para 

pagar a dívida, custas e despesas processuais, além de honorários 

advocatícios, fixados no patamar de 10% (dez por cento), no prazo de 3 

(três) dias, a contar da citação. (Art. 829 do NCPC) O executado deverá 

ter ciência de que, nos termos do art. 827, §1º, do Código de Processo 
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Civil, em caso de pagamento integral no prazo declinado, os honorários 

advocatícios serão reduzidos pela metade. Não encontrado o executado, 

havendo bens de sua titularidade, o Oficial de Justiça deverá proceder ao 

arresto de tantos bens quanto bastem, para garantir a execução, 

seguindo o processo na forma do art. 830 do Código de Processo Civil. 

Registre-se, também, a possibilidade de oferecimento de embargos à 

execução, distribuídos por dependência e instruídos com cópias das 

peças processuais relevantes, no prazo de 15 (quinze) dias, contados na 

forma do art. 231, do Novo Código de Processo Civil. Alternativamente, no 

lugar dos embargos, mediante o depósito de trinta por cento do valor total 

executado, poderá ser requerido o parcelamento do restante em até 6 

(seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de 

um por cento ao mês. Fica o executado advertido que a opção pelo 

parcelamento importa renúncia ao direito de opor embargos, e o não 

pagamento de qualquer das prestações acarretará o vencimento das 

prestações subsequentes e o prosseguimento do processo, com o 

imediato reinício dos atos executivos, bem como a imposição de multa de 

10% (dez por cento) sobre o valor das prestações não pagas. (Art. 916, §

§ 5º e 6º, do NCPC) Por fim, consigne-se que, independentemente de nova 

ordem judicial, mediante o recolhimento das respectivas taxas, se for o 

caso, o exequente poderá requerer diretamente à Serventia a expedição 

de certidão, nos termos do art. 828, que servirá também aos fins previstos 

no art. 782, §3º, todos do Novo Código de Processo Civil. Expedida a 

certidão, caberá ao exequente providenciar as averbações e 

comunicações necessárias, comprovando posteriormente nos autos, no 

prazo de 10 dias, sob pena de nulidade, sem prejuízo de eventual 

responsabilização. Intime-se. Cumpra-se. Jaciara/MT, 23 de março de 

2020. Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002160-07.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LACI PEREIRA DE FREITAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Autos nº 1002160-07.2019.811.0010 Procedimento comum 

Requerente: Laci Pereira de Freitas Requerido: Telefônica Brasil S.A (vivo) 

Vistos em correição, Telefônica Brasil S.A (vivo) opôs embargos de 

declaração almejando seja ‘REFORMADA A SENTENÇA, A FIM DE SER 

RECHAÇADA A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS E SANADAS AS 

OMISSÕES ENCONTRADAS’. A requerente afirma, em síntese, que nada 

existe nos autos a se contrapor a validade ou autenticidade dos 

documentos sistêmicos apresentados. Alega que não ficou caracterizada 

conduta ilícita, não havendo que se falar no dever de indenizar. A 

embargada, por sua vez, apresentou manifestação pugnando pela 

manutenção da sentença e não acolhimento das alegações da parte 

embargante. É o relato. Fundamento e decido. Os embargos de declaração 

são cabíveis nas hipóteses de omissão, contradição ou obscuridade, bem 

como para correção de erro material, nos termos do que dispõe o art. 

1.022 do Código de Processo Civil, in verbis: 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. (...)” Compulsando os autos, 

observa-se que na decisão embargada não houve qualquer omissão, 

contradição ou obscuridade em seus fundamentos como manifestado pelo 

embargante. Verifica-se que este juízo se pronunciou a respeito das telas 

sistêmicas apresentadas pela embargante, não havendo que se falar em 

omissão em relação à análise de tais documentos. Deste modo, concluo 

que a embargante pretende obter o reexame da sentença por meio de 

embargos de declaração em lugar do recurso processual específico 

previsto na legislação. É cediço que os embargos de declaração não se 

prestam à rediscussão da causa, nem mesmo para renovar ou reforçar os 

fundamentos da decisão, sob pena, inclusive, de subtrair do órgão de 

superior instância a competência funcional para a reanálise da decisão 

judicial proferida. Não houve qualquer omissão, contradição ou 

obscuridade neste ponto da sentença a merecer reforma por meio destes 

declaratórios. A propósito: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO 

REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AMBIGUIDADE, 

OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. AUSÊNCIA. REEXAME DE 

MATÉRIA DECIDIDA. DESCABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

DESPROVIDOS. 1. Os embargos de declaração prestam-se à correção de 

vícios de julgamento que produzam ambiguidade, obscuridade, contradição 

ou omissão no acórdão recorrido, a impedir a exata compreensão do que 

foi decidido. Por conseguinte, trata-se de recurso inapropriado para a 

mera obtenção de efeitos infringentes, mediante a rediscussão de matéria 

já decidida. Precedentes: Rcl 14262-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. 

Rosa Weber; HC 132.215-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia; AP 

409-EI-AgR-segundo-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello; RHC 

124.487-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso. 2. In casu, a 

leitura do acórdão embargado revela a absoluta ausência dos vícios 

alegados, uma vez que a turma julgadora explicitamente manifestou-se 

sobre os pontos alegadamente omissos e obscuros no julgamento do 

agravo regimental, rechaçando-os, por maioria. 3. Ex positis, desprovejo 

os presentes embargos de declaração, com determinação de imediata 

remessa dos autos ao juízo competente, independentemente de 

publicação. (STF - ED-AgR-ED Inq: 3499 RS - RIO GRANDE DO SUL 

9943669-16.2012.1.00.0000, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 

02/04/2019, Primeira Turma). Cabe registrar que "o julgador não está 

obrigado a rebater, um a um os argumentos utilizados pela parte" (In RSTJ 

151/229). Neste sentido: "Não está o Juiz obrigado a examinar, um a um, 

os pretensos fundamentos das partes nem todas as alegações que 

produzem: o importante é que indique fundamento suficiente de sua 

conclusão que lhe apoiou a convicção no decidir" (Cf. RTJ 109/1.101). 

Com efeito, inexistindo na sentença qualquer omissão, contradição ou 

obscuridade o não conhecimento dos embargos é medida que se impõe. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, deixo de conhecer os embargos de 

declaração, nos termos da fundamentação. Escoado o prazo recursal, 

certifique-se. Após, arquive-se com baixas na distribuição. Intimem-se. 

Cumpra-se. Jaciara/MT, 23 de março de 2020. Pedro Flory Diniz Nogueira 

Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000914-10.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AILI FERREIRA DE MELO OAB - MT0017119A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRINEU DA PAIXAO GUIMARAES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

Autos n. 1000914-10.2018.8.11.0010 Vistos em correição. Trata-se de 

ação de execução fiscal ajuizada pela FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL em 

face de IRINEU DA PAIXÃO GUIMARÃES. O executado foi devidamente 

citado (Id. 14631394). A penhora online restou frutífera, sendo bloqueado 

o valor integral da dívida. Expedido alvará de levantamento do valor 

bloqueado, a exequente pugnou pela extinção do feito, nos termos do art. 

924, II do CPC. (Id. 30143212) Os autos vieram conclusos. É o relato. 

Fundamento e decido. Compulsando os autos, denota-se que o exequente 

informou o pagamento do débito, conforme comprovante aportado pela 

exequente. Sendo assim, observa-se que o feito alcançou o seu objetivo, 

sendo de rigor a extinção, pois a obrigação foi devidamente satisfeita. 

Ante o exposto, JULGO EXTINTA a presente execução, com resolução de 

mérito, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Por 

conseguinte, proceda-se à liberação de eventuais penhoras. 

Considerando o princípio da causalidade, condeno o executado em custas 

e honorários, este último em 10% do valor atualizado da causa. Certificado 

o trânsito em julgado, arquive-se, com as baixas e anotações de estilo, 

independentemente de nova determinação. P.R.I. Cumpra-se. Jaciara/MT, 

23 de março de 2020. Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 128304 Nr: 1927-27.2019.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DONIZETE SOUZA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anilton Gomes Rodrigues - 

OAB:14.443, NEYMAN AUGUSTO MONTEIRO - OAB:3.878/AC

 O representante do Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do 

pedido de revogação de prisão preventiva. É o breve relatório.Fundamento 

e decido.Pois bem! A prisão preventiva só deve ser revogada se não mais 

subsistirem as razões de sua decretação, como disposto no artigo 316 do 

Código de Processo Penal e, sobrevenha aos autos qualquer fato novo, 

que infirme o convencimento anterior quanto à existência dos 

pressupostos da prisão cautelar. Os fundamentos fáticos e jurídicos 

apresentados pela defesa do acusado DONIZETE SOUZA DE ALMEIDA 

não abordaram qualquer situação que tenha o condão de atestar 

modificação dos fatos, razão pela qual o pleito merece ser indeferido 

pelos mesmos fundamentos expendidos na decisão anterior (02.03.2020). 

Ademais, quanto as considerações relacionadas ao alastramento do 

COVID-19 no ambiente carcerário e ao risco de contaminação de presos, 

ressalto, que todas as medidas ligadas ao combate ao coronavírus 

recomendam o “isolamento social”, bem como as medidas preventivas 

para evitar contaminações pela COVID-19 estão sendo adotadas pela 

Administração das Penitenciarias. Dessa forma, a manutenção da prisão 

preventiva e denegação do pedido de revogação é medida que se impõe, 

já que permanecem incólumes os fundamentos da garantia da ordem 

pública, da aplicação da lei penal.Por fim, não há que se falar em nulidade 

no interrogatório do réu DONIZETE, pois, conforme dispõe o artigo 222, 

§1°, do Código de Processo Penal, a expedição de Carta Precatória não 

suspende a instrução criminal. Com tais considerações, em consonância 

com o parecer ministerial, INDEFIRO o pedido de revogação de prisão 

preventiva formulado pela defesa de DONIZETE SOUZA DE ALMEIDA e, 

consequentemente, mantenho a prisão cautelar.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 138854 Nr: 897-20.2020.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVID DA SILVA, RONI ALDO RODRIGUES DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO DALL AGNOL 

FINATO - OAB:10084/MT

 ...Os fundamentos fáticos e jurídicos apresentados pela defesa do 

acusado DAVID DA SILVA não abordaram qualquer situação que tenha o 

condão de atestar modificação dos fatos, razão pela qual o pleito merece 

ser indeferido pelos mesmos fundamentos expendidos na decisão 

anterior. Ademais, quanto as considerações relacionadas ao alastramento 

do COVID-19 no ambiente carcerário e ao risco de contaminação de 

presos, ressalto, que todas as medidas ligadas ao combate ao 

coronavírus recomendam o “isolamento social”, bem como as medidas 

preventivas para evitar contaminações pela COVID-19 estão sendo 

adotadas pela Administração das Penitenciarias. Dessa forma, a 

manutenção da prisão preventiva e denegação do pedido de revogação é 

medida que se impõe, já que permanecem incólumes os fundamentos da 

garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.Corroborando a esse 

entendimento trago a colação os ensinamentos do renomado Jurista 

Guilherme de Souza Nucci, em sua obra Código de Processo Penal 

Comentado, ed.Revista dos Tribunais.3ªed.p.566, verbis:“Trata-se da 

hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da 

prisão preventiva. Entende-se pela expressão a necessidade de se 

manter a ordem na sociedade, que, via de regra, é abalada pela prática de 

um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos 

negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam 

conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de 

insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente.“As 

condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco 

impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o “periculum 

libertatis” (Enunciado 43 - Incidente de Uniformização de Jurisprudência - 

TJ/MT).Com tais considerações, em consonância com o parecer 

ministerial, INDEFIRO o pedido de revogação de prisão preventiva 

formulado pela defesa de DAVID DA SILVA e, consequentemente, 

mantenho a prisão cautelar.Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000010-19.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEONICE LEONEL DA SILVA LEMO (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, impulsiono o 

feito com a finalidade de expedir intimação à parte autora para, no prazo 

de 05 dias, se manifestar sobre a certidão do sr. oficial de justiça de retro.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003178-63.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA GONCALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIETE DE SOUZA BARROS OAB - MT23997/O-O (ADVOGADO(A))

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

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 . : 

1003178-63.2019.8.11.0010 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, 21 de março de 2020. ANA PAULA PAIXAO 

GERALDINO Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001836-17.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

TAIZA FERREIRA DE MENDONCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

C e r t i d ã o  d e  T e m p e s t i v i d a d e  R e c u r s a l  P r o c e s s o  n . : 

1001836-17.2019.8.11.0010 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, 21 de março de 2020. ANA PAULA PAIXAO 

GERALDINO Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001629-18.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANA GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))
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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 . : 

1001629-18.2019.8.11.0010 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, 21 de março de 2020. ANA PAULA PAIXAO 

GERALDINO Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002263-14.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOVAIR DE LIMA NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAMIRES PAULA COSTA LEITE OAB - MT21419/O (ADVOGADO(A))

DALILA AUXILIADORA DA COSTA LEITE OAB - MT0010469A 

(ADVOGADO(A))

IDERLOM ROCHA CARAPIA FILHO OAB - MT24446/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

C e r t i d ã o  d e  T e m p e s t i v i d a d e  R e c u r s a l  P r o c e s s o  n . : 

1002263-14.2019.8.11.0010 Nos 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, 21 

de março de 2020. ANA PAULA PAIXAO GERALDINO Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003435-88.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO SCHNEIDER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE EDUARDO RODRIGUES DALEFFE OAB - MT11677-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

 

Tendo em vista a RESOLUÇÃO n. 313 do CNJ que suspendeu os prazo 

processuais até o dia 30/04/2020, bem como a realização de audiências, 

cancelo a audiência designada nos autos e nos termos do Provimento n. 

55/2007 impulsiono os autos para redesignação da mesma.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003450-57.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ALLYSSON GILMAR FERREIRA MIRANDA (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))

 

Tendo em vista a RESOLUÇÃO No 313 do CNJ que suspendeu os prazo 

processuais até o dia 30/04/2020, bem como a realização de audiências, 

cancelo a audiência designada nos autos e nos termos do Provimento n. 

55/2007 impulsiono os autos para redesignação da mesma.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000341-98.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE HILTON DE AGUIAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Tendo em vista a RESOLUÇÃO No 313 do CNJ que suspendeu os prazo 

processuais até o dia 30/04/2020, bem como a realização de audiências, 

cancelo a audiência designada nos autos e nos termos do Provimento n. 

55/2007 impulsiono os autos para redesignação da mesma.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000339-31.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE HILTON DE AGUIAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP221386-O (ADVOGADO(A))

 

Tendo em vista a RESOLUÇÃO No 313 do CNJ que suspendeu os prazo 

processuais até o dia 30/04/2020, bem como a realização de audiências, 

cancelo a audiência designada nos autos e nos termos do Provimento n. 

55/2007 impulsiono os autos para redesignação da mesma.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000337-61.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE HILTON DE AGUIAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. (REQUERIDO)

 

Tendo em vista a RESOLUÇÃO No 313 do CNJ que suspendeu os prazo 

processuais até o dia 30/04/2020, bem como a realização de audiências, 

cancelo a audiência designada nos autos e nos termos do Provimento n. 

55/2007 impulsiono os autos para redesignação da mesma.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000335-91.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE HILTON DE AGUIAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. (REQUERIDO)

 

Tendo em vista a RESOLUÇÃO No 313 do CNJ que suspendeu os prazo 

processuais até o dia 30/04/2020, bem como a realização de audiências, 

cancelo a audiência designada nos autos e nos termos do Provimento n. 

55/2007 impulsiono os autos para redesignação da mesma.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002281-35.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ZULENE LINO COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Tendo em vista a RESOLUÇÃO No 313 do CNJ que suspendeu os prazo 

processuais até o dia 30/04/2020, bem como a realização de audiências, 

cancelo a audiência designada nos autos e nos termos do Provimento n. 

55/2007 impulsiono os autos para redesignação da mesma.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000464-96.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MAIQUEL DE LANO ROTILI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Giovani Bianchi OAB - MT6641-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOIP PAGAMENTOS S.A. (REU)

GRUPO TUDO PARA CASA E CONSTRUCAO LTDA (REU)

 

Tendo em vista a RESOLUÇÃO No 313 do CNJ que suspendeu os prazo 

processuais até o dia 30/04/2020, bem como a realização de audiências, 

cancelo a audiência designada nos autos e nos termos do Provimento n. 
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55/2007 impulsiono os autos para redesignação da mesma.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000338-46.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

PNEUS RENASCER EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MODESTO SOUZA SILVA NETO (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, impulsiono o 

feito com a finalidade de expedir intimação à parte autora para, no prazo 

de 05 dias, se manifestar sobre a correspondência devolvida retro.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 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)

 

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, impulsiono o 

feito com a finalidade de expedir intimação à parte autora para, no prazo 

de 05 dias, se manifestar sobre a correspondência devolvida retro.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000649-37.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA BARBOSA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIETE DE SOUZA BARROS OAB - MT23997/O-O (ADVOGADO(A))

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte 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: 02/06/2020 Hora: 09:00 , devendo avisar aos (a) 

seus (a) clientes . O não comparecimento do Promovente à audiência 

importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. 

Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000683-12.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PEDRO ROCHA MAYER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRA MENDES FRANCO OAB - MT26409/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: LEANDRA MENDES FRANCO OAB: MT26409/O Endereço: 

desconhecido , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia 

Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 02/06/2020 Hora: 09:50 , devendo avisar aos (a) 

seus (a) clientes . O não comparecimento do Promovente à audiência 

importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. 

Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000271-81.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE FELICIANO SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB: MT16873/O 

Endereço: desconhecido , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 26/05/2020 Hora: 08:00 , 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: 1000720-39.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ELISEU RODRIGUES MONCAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLIANDRO DA SILVA MOURA OAB - MT26554/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: POLIANDRO DA SILVA MOURA OAB: MT26554/O Endereço: 

desconhecido , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia 

Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 02/06/2020 Hora: 10:40 , devendo avisar aos (a) 

seus (a) clientes . O não comparecimento do Promovente à audiência 

importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. 

Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000720-39.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ELISEU RODRIGUES MONCAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLIANDRO DA SILVA MOURA OAB - MT26554/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000720-39.2020.8.11.0010. AUTOR: ELISEU RODRIGUES MONCAO REU: 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 1. CITE-SE para comparecer à 

audiência de conciliação a ser designada, conforme pauta da conciliadora, 

fazendo-se constar as advertências contidas no §1.º do art. 18 da norma 

Legal que rege o microssistema dos Juizados Especiais. 2. Quanto ao 

pedido de concessão de tutela de urgência em caráter liminar, chego à 

conclusão de que deve ser indeferido. A medida pleiteada exige, além da 

comprovação do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo 

caso não seja concedida neste momento processual, fundamentos 

relevantes apoiados em provas idôneas capazes de demonstrar 

convincente probabilidade de que, ao final, a pretensão inicial poderá ser 

acolhida. No caso dos autos, entretanto, toda a narrativa dos fatos que 

evidenciariam a verossimilhança do direito defendido pela parte reclamante 

decorre de informações unilaterais fornecidas pela mesma, circunstância 

que torna temerária a adoção da providência judicial reclamada. Alega o 

autor desconhecer a origem do débito pelo qual fora negativado, tendo 

inclusive buscado solucionar amigavelmente a situação, via call center, a 

qual restou sem êxito. Porém, verifico que a parte requerente em sua 

exordial não apresentou número de protocolo de atendimento junto à 

empresa requerida, atinentes a sua reclamação de cobrança por serviço 

não contratado, tampouco juntou aos autos data, horário da ligação ou 

mensagem de texto confirmando tal produção de prova, de modo que 

torna temerária a verossimilhança nas alegações do requerente. No caso 

tal prova é de fácil produção bastando apenas à apresentação de tais 

elementos. Nesse sentido: PLEITO DE EXCLUSÃO DO NOME DO 

AGRAVANTE NO CADASTRO DO SPC E SERASA. PEDIDO 

INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA QUE CONVENÇA O 

JULGADOR DA VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO. DECISÃO 

CORRETAMENTE LANÇADA E MANTIDA NESTA SEARA RECURSAL. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Para a 

concessão da antecipação dos efeitos da tutela, imprescindível a 

existência de prova inequívoca e que convença o julgador da 

verossimilhança da alegação. 2. Afirmações com base em declarações 

particulares e elaboradas unilateralmente pelo agravante não têm o poder 

de convencimento, além de não se constituírem em prova inequívoca. 3. 

Ausentes os requisitos do artigo 273, do Código de Processo Civil , 

mostra-se correta a decisão monocrática que indeferiu a antecipação dos 

efeitos da tutela. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. 

(TJPR. AI 500720-7. DJE 12/08/2008) Assim, sob juízo de cognição 

sumária e diante da inexistência de elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito da parte e o perigo de dano, INDEFIRO a tutela de 

urgência neste momento processual. 3. Não obstante, sobre o pedido de 

inversão do ônus da prova, considerando que a parte reclamante se 

encontra em situação de hipossuficiência em razão da dificuldade de 

comprovar o fato constitutivo de seu direito, DECLARO em seu favor 

invertido o ônus da prova neste feito com fundamento no artigo 6.º, inciso 

VIII do Código de Defesa do Consumidor. 4. Tomem-se as demais 

providências de estilo. 5. Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Comarca de Juara

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000261-81.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO DE ALMEIDA RUPOLO (EXEQUENTE)

ADILTO RUPOLO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO TSUJI ISHIKI OAB - MT0013218A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA TAKIKO SAKAGUSHI BERNARDES (EXECUTADO)

MOACIR BERNARDES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JUARA SENTENÇA Processo: 1000261-81.2018.8.11.0018. EXEQUENTE: 

ADILTO RUPOLO, MARIA DO CARMO DE ALMEIDA RUPOLO EXECUTADO: 

MOACIR BERNARDES, MARIA TAKIKO SAKAGUSHI BERNARDES Vistos 

etc. Trata-se de cumprimento provisório de sentença prolatada nos autos 

de código 41594, aforado por ADILTO RUPOLO e MARIA DO CARMO DE 

ALMEIDA em face MOACIR BERNARDES e MARIA TAKIKO SAKAGUSHI 

BERNADES. Julgada a Apelação interposta pelos requeridos, o recurso foi 

desprovido (ID. 14523459). Ao ID. 19796835 a parte exequente informou o 

integral cumprimento da obrigação pelos executados, pugnando pela 

extinção do feito e seu arquivamento. É o relato. Fundamento. DECIDO. 

Com a reintegração dos exequentes na posse do imóvel objeto da lide (id. 

16485598), os executados cumpriram com o disposto no art. 924, II, do 

CPC, resultando assim por satisfeito o objeto pedido, razão pela qual 

impositiva é extinção do processo. O feito alcançou o seu objetivo, 

consoante a regra do art. 924, II, do Código de Processo Civil, “verbis”: 

“Art. 924. Extingue-se a execução quando: II – a obrigação for satisfeita. 

Satisfeita, portanto, a execução, a extinção do processo é de rigor. 

DISPOSITIVO: Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 924, inciso II do 

Código de Processo Civil. Condeno os executados ao pagamento de 

custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o 

valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 1° e 2° do CPC. Com o 

levantamento dos valores depositados e certificado o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se expedindo o necessário. JUARA, 17 

de julho de 2019. Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz de Direito em substituição 

legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000780-56.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DA SILVA CARDOSO (AUTOR(A))

ANA MARIA DA SILVA CARDOSO (AUTOR(A))

IRENI DA SILVA CARDOSO (AUTOR(A))

ROSANGELA DA SILVA CARDOSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ALESSANDRA ROSSI GEGLINI OAB - MT0010914A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAKAAKI HOSOUME (REU)

MUNICÍPIO DE JUARA (REU)

Hospital Municipal Elidia Machietto Santil (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SILVIO LUIZ DE OLIVEIRA OAB - MT3546/A (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 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO 

Conforme a certidão do oficial de justiça, que informa o falecimento do 

requerido TAKAAKI HOUSOME (ID17934132), intimo a parte autora para 

conhecimento e manifestação, no prazo legal. JUARA, 23 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.
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Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1007874-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO BORGES DE ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES OAB - MT0011203A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO MOREIRA DA SILVA (REU)

Magistrado(s):

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JUARA DESPACHO Processo: 1007874-83.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

LUCIANO BORGES DE ARAUJO REU: JOAO MOREIRA DA SILVA Vistos 

etc. Trata-se de Ação Reivindicatória com pedido de tutela antecipada 

proposta por Luciano Borges de Araujo em desfavor de JOAO MOREIRA 

DA SILVA, tendo por objeto os lotes 22 e 23, do Projeto Matrinxã II, na 

comarca Juara. Recebo a emenda a inicial, pois preenchidos os requisitos 

legais. No tocante o pedido liminar, considerando que inobstante a juntada 

de documentos aos autos, por se tratar de matéria cuja cautela do 

magistrado deve ser redobrada, penso que há necessidade de 

justificação prévia para o convencimento do julgador, desse modo 

DESIGNO audiência de justificação prévia, para o dia 06/05/2020, às 

13h30min, nos termos do artigo 300, §§ 2º e 3º, do NCPC. Considera-se a 

parte autora intimada na pessoa de seu advogado, sem necessidade de 

intimação pessoal. O não comparecimento da parte autora na solenidade 

designada importará em prosseguimento do feito, sem apreciação do 

pedido de urgência. Intime-se a parte requerida, bem como seu advogado, 

para comparecerem à audiência. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001600-41.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO ALMEIDA DE ASSUNCAO FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ALESSANDRA ROSSI GEGLINI OAB - MT0010914A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

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 CERTIDÃO Intimo a parte autora 

para manifestar sobre a petição ID 25949099, no prazo legal. JUARA, 23 

de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001507-78.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

IVONETE DA SILVA FRANCA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GLADYS ELIANA BESS OAB - MT8880-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

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 CERTIDÃO Intimo a parte autora 

para, no prazo legal, informar se a perícia constante na certidão ID 

25674916 foi realizada bem como quanto ao comparecimento da 

requerente. JUARA, 23 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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000001-33.2020.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO GMAC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SIDNEI ALVES (REQUERIDO)

 

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 CERTIDÃO Intimo a parte autora 

para, no prazo legal, manifestar acerca da certidão ID 30216843, bem 

como complementar de custas da diligência do oficial de justiça no site do 

TJMT (http://arrecadacao.tjmt.jus.br/emissao/selecionar-servico). JUARA, 

23 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-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1001075-59.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEVINO ANGELO BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE RODRIGO SCHNEIDER OAB - MT0007824A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ORLANDO RODRIGUES BARBOSA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

JORGE ROBERTO BARBOZA (HERDEIRO)

CLAUDEMIR RODRIGUES BARBOSA (HERDEIRO)

ARISTIDES JOSE DE OLIVEIRA OAB - MT3911/O (ADVOGADO(A))

DULCINEIA BARBOSA DE MEDEIROS (HERDEIRO)

LUCILEIA BARBOSA (HERDEIRO)

IOLANDA RODRIGUES BARBOSA (HERDEIRO)

ANTONIO BARBOSA (HERDEIRO)

MICHELE BISPO BARBOSA (HERDEIRO)

PATRICIA QUESSADA MILAN OAB - MT7131 (ADVOGADO(A))

ANDRE RODRIGO SCHNEIDER OAB - MT0007824A (ADVOGADO(A))

LUIZA APARECIDA BARBOSA (HERDEIRO)

 

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 INTIMAÇÃO Atendendo ao 

despacho ID 22214372 (Item III), promovo a intimação do inventariante para 

juntar aos autos certidões negativas Federal, Estadual e Municipal, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Da mesma maneira, as partes devem informar, 

no mesmo prazo, se há testamento ou herdeiro ausente ou incapaz, para 

posterior deliberação juízo. JUARA, 23 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-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1001075-59.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEVINO ANGELO BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ANDRE RODRIGO SCHNEIDER OAB - MT0007824A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ORLANDO RODRIGUES BARBOSA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

JORGE ROBERTO BARBOZA (HERDEIRO)

CLAUDEMIR RODRIGUES BARBOSA (HERDEIRO)

ARISTIDES JOSE DE OLIVEIRA OAB - MT3911/O (ADVOGADO(A))

DULCINEIA BARBOSA DE MEDEIROS (HERDEIRO)

LUCILEIA BARBOSA (HERDEIRO)

IOLANDA RODRIGUES BARBOSA (HERDEIRO)

ANTONIO BARBOSA (HERDEIRO)

MICHELE BISPO BARBOSA (HERDEIRO)

PATRICIA QUESSADA MILAN OAB - MT7131 (ADVOGADO(A))

ANDRE RODRIGO SCHNEIDER OAB - MT0007824A (ADVOGADO(A))

LUIZA APARECIDA BARBOSA (HERDEIRO)

 

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 INTIMAÇÃO Atendendo ao 

despacho ID 22214372 (Item III), promovo a intimação do inventariante para 

juntar aos autos certidões negativas Federal, Estadual e Municipal, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Da mesma maneira, as partes devem informar, 

no mesmo prazo, se há testamento ou herdeiro ausente ou incapaz, para 

posterior deliberação juízo. JUARA, 23 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-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1001075-59.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEVINO ANGELO BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE RODRIGO SCHNEIDER OAB - MT0007824A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ORLANDO RODRIGUES BARBOSA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

JORGE ROBERTO BARBOZA (HERDEIRO)

CLAUDEMIR RODRIGUES BARBOSA (HERDEIRO)

ARISTIDES JOSE DE OLIVEIRA OAB - MT3911/O (ADVOGADO(A))

DULCINEIA BARBOSA DE MEDEIROS (HERDEIRO)

LUCILEIA BARBOSA (HERDEIRO)

IOLANDA RODRIGUES BARBOSA (HERDEIRO)

ANTONIO BARBOSA (HERDEIRO)

MICHELE BISPO BARBOSA (HERDEIRO)

PATRICIA QUESSADA MILAN OAB - MT7131 (ADVOGADO(A))

ANDRE RODRIGO SCHNEIDER OAB - MT0007824A (ADVOGADO(A))

LUIZA APARECIDA BARBOSA (HERDEIRO)

 

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 INTIMAÇÃO Atendendo ao 

despacho ID 22214372 (Item III), promovo a intimação do inventariante para 

juntar aos autos certidões negativas Federal, Estadual e Municipal, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Da mesma maneira, as partes devem informar, 

no mesmo prazo, se há testamento ou herdeiro ausente ou incapaz, para 

posterior deliberação juízo. JUARA, 23 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.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 113145 Nr: 4353-22.2018.811.0018

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FGL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diogo da Silva Cunha - 

OAB:282071

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Christian Jacks Lino 

Gasparotto - OAB:6349-B, Higor da Silva Dantas - OAB:MT0019755O

 Vistos etc.

Considerando os termos da Portaria-Conjunta 249/2020, que estabelece 

medidas de prevenção ao contágio pelo COVID-19, inclusive o fechamento 

dos fóruns judiciais do Estado de Mato Grosso, DETERMINO a suspensão 

da audiência outrora designada.

 Considerando, ainda, o caráter temporal indeterminado do estado de 

excepcionalidade pelo qual passa o país, e visando evitar sucessivas 

redesignações de audiência e desperdício de trabalho, DETERMINO que o 

presente feito aguarde concluso em gabinete até o restabelecimento da 

situação de normalidade e a reabertura do trabalho forense externo, 

oportunidade em que a solenidade será reagendada para a data mais 

breve possível, de acordo com a pauta deste juízo.

Intimem-se, via DJe.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

Juiz de Direito.

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000381-56.2020.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON SIOLIN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINDAMIR MACEDO DE PAIVA OAB - MT0016164A-O (ADVOGADO(A))
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JORGE BALBINO DA SILVA OAB - MT0003063S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEVAYR DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Processo: 1000381-56.2020.8.11.0018. EXEQUENTE: WILSON 

SIOLIN EXECUTADO: DEVAYR DE OLIVEIRA D E S P A C H O Compulsando 

os autos, verifico que não consta a juntada de comprovante do pagamento 

de taxas e custas judiciais ou mesmo comprovação de hipossuficiência 

para concessão do benefício da justiça gratuita, motivo pelo qual deixo de 

receber a inicial. Verifico ainda que não há nos autos os documentos 

pessoais da parte autora. Desse modo, intime-se a parte autora para, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 321, do CPC), acoste aos 

autos comprovantes de pagamento de custas e taxas sobre o valor da 

causa, bem como seus documentos pessoais, sob pena de indeferimento 

da petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC. 

Transcorrido o prazo, certifique-se e voltem-me concluso. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de 

Direito -

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000381-56.2020.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON SIOLIN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINDAMIR MACEDO DE PAIVA OAB - MT0016164A-O (ADVOGADO(A))

JORGE BALBINO DA SILVA OAB - MT0003063S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEVAYR DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Processo: 1000381-56.2020.8.11.0018. EXEQUENTE: WILSON 

SIOLIN EXECUTADO: DEVAYR DE OLIVEIRA D E S P A C H O Compulsando 

os autos, verifico que não consta a juntada de comprovante do pagamento 

de taxas e custas judiciais ou mesmo comprovação de hipossuficiência 

para concessão do benefício da justiça gratuita, motivo pelo qual deixo de 

receber a inicial. Verifico ainda que não há nos autos os documentos 

pessoais da parte autora. Desse modo, intime-se a parte autora para, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 321, do CPC), acoste aos 

autos comprovantes de pagamento de custas e taxas sobre o valor da 

causa, bem como seus documentos pessoais, sob pena de indeferimento 

da petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC. 

Transcorrido o prazo, certifique-se e voltem-me concluso. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de 

Direito -

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000426-94.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

COSMO ANTONIO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE FUHR OAB - MT0019109A (ADVOGADO(A))

DOUGLAS MARCELINO FRACAROLLI OAB - MT24914/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Processo: 1000426-94.2019.8.11.0018. AUTOR(A): COSMO 

ANTONIO DA SILVA REU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL DESPACHO Intime-se a parte autora para manifestar, no prazo de 

05 (cinco) dias, quanto ao laudo pericial juntado nos autos. Após, 

intime-se o INSS para manifestação quanto ao mesmo documento. Por fim, 

concluso para sentença. Cumpra-se. Às providências. ALEXANDRE 

SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito –

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000038-94.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA IOLANDA LIMA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALINE GOMES FRIZZERA (REU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA DESPACHO Processo: 1000038-94.2019.8.11.0018. AUTOR(A): 

MARIA IOLANDA LIMA REU: ALINE GOMES FRIZZERA DESPACHO 

Intime-se a pessoalmente a parte autora para dar prosseguimento ao feito 

no prazo de 05 (cinco) dias, pugnando o que entender de direito, sob pena 

de extinção. Cumpra-se. Às providências. ALEXANDRE SÓCRATES 

MENDES - Juiz de Direito -

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000951-13.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELI ISOLDE SCHMENGLER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE FUHR OAB - MT0019109A (ADVOGADO(A))

DOUGLAS MARCELINO FRACAROLLI OAB - MT24914/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Welton Ferreira dos Santos (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA DESPACHO Processo: 1000951-13.2018.8.11.0018. EXEQUENTE: 

MARCELI ISOLDE SCHMENGLER EXECUTADO: WELTON FERREIRA DOS 

SANTOS DESPACHO Tendo em vista que não foi possível proceder a 

prisão do executado no endereço constante nos autos. Intime-se a parte 

exequente para informar novo endereço no prazo de 05 (cinco) dias, 

pugnando o que entender de direito, sob pena de extinção. Cumpra-se. Às 

providências. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001171-74.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ILTON JOAQUIM DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ALESSANDRA ROSSI GEGLINI OAB - MT0010914A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Processo: 1001171-74.2019.8.11.0018. AUTOR(A): ILTON 

JOAQUIM DA SILVA REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL D E S P A C H O Ante a certidão de fl. 131, NOMEIO o médico Dr. 

Ricardo Leandro Felipe que deverá servir escrupulosamente o encargo. 

Destarte, em observância ao disposto no item 2.18.11 da CNGC, fixo os 

honorários periciais em R$400,00 (quatrocentos reais), principalmente em 

razão das limitações e/ou ausência de profissionais especializados na 

jurisdição norte-interiorana do Estado de Mato Grosso, cujas declinações 

são frequentes. O perito deverá responder os seguintes quesitos do juízo 

(fl. 116/118), além daqueles eventualmente apresentados pelas partes. 

Designe-se data para a realização de perícia médica e informe o 

requerente. O Sr. Perito poderá usar da faculdade prevista no artigo 473, 

§ 3° do CPC, devendo entregar o laudo no máximo 30 dias após o inicio da 

perícia. Com a vinda do laudo, manifestem-se as partes. Intime-se e 

Cumpra-se. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000001-67.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA DE CAMPOS LUNA OAB - MT12418-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Processo: 1000001-67.2019.8.11.0018. AUTOR(A): PAULO 

SERGIO DO NASCIMENTO REU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL DESPACHO Pende dos autos estudo psicossocial, para tanto 

determino sua realização no prazo impreterível de 05 (cinco) dias com a 

juntado do laudo manifeste-se as partes. Após, concluso para 

deliberação. Cumpra-se. Às providências. ALEXANDRE SÓCRATES 

MENDES - Juiz de Direito -

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001269-93.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE OLIVEIRA COIMBRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA ALBERTINI COLET OAB - MT0020262A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Processo: 1001269-93.2018.8.11.0018. AUTOR(A): ANDRE 

OLIVEIRA COIMBRA REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL D E S P A C H O Ante a certidão de fl. 62, NOMEIO o médico Dr. 

Ricardo Leandro Felipe que deverá servir escrupulosamente o encargo. 

Destarte, em observância ao disposto no item 2.18.11 da CNGC, fixo os 

honorários periciais em R$400,00 (quatrocentos reais), principalmente em 

razão das limitações e/ou ausência de profissionais especializados na 

jurisdição norte-interiorana do Estado de Mato Grosso, cujas declinações 

são frequentes. O perito deverá responder os seguintes quesitos do juízo 

(fl. 41/42), além daqueles eventualmente apresentados pelas partes. 

Designe-se data para a realização de perícia médica e informe o 

requerente. O Sr. Perito poderá usar da faculdade prevista no artigo 473, 

§ 3° do CPC, devendo entregar o laudo no máximo 30 dias após o inicio da 

perícia. Com a vinda do laudo, manifestem-se as partes. Intime-se e 

Cumpra-se. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000105-59.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL ANGELO MANTOVANI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LINDAMIR MACEDO DE PAIVA OAB - MT0016164A-O (ADVOGADO(A))

JORGE BALBINO DA SILVA OAB - MT0003063S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Processo: 1000105-59.2019.8.11.0018. AUTOR(A): MIGUEL 

ANGELO MANTOVANI REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL DESPACHO Considerando a justificativa apresentada pela parte 

autora à f. 75, DEFIRO o pedido, para tanto NOMEIO o médico especialista 

em dermatologia, Dr. RICARDO LEANDRO FELIPE, CRM/MT 5839, para 

efetuar a perícia na parte autora, independentemente de compromisso, 

com base no artigo 466 do Código de Processo Civil. Em observância ao 

disposto no art. 507 e ss da CNGC e ao teor da Resolução nº 541/2007 – 

CJF, fixo os honorários periciais em R$ 400,00 (quatrocentos reais), 

principalmente em razão das limitações e/ou ausência de profissionais 

especializados na jurisdição norte-interiorana do Estado de Mato Grosso, 

cujas declinações são frequentes. No mais, cumpra-se integralmente a 

decisão de f. 54/58. Remetam-se ao expert os quesitos do Juízo e das 

partes. Intimem-se. Às providências. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - 

Juiz de Direito-

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000194-19.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE DA SILVA FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE FUHR OAB - MT0019109A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA DESPACHO Processo: 1000194-19.2018.8.11.0018. AUTOR(A): 

ANDRE DA SILVA FERREIRA REU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL D E S P A C H O Defiro o pedido de fl. 65, NOMEIO como 

perito Dr. Ricardo Leandro Felipe que deverá servir escrupulosamente o 

encargo. Destarte, em observância ao disposto no item 2.18.11 da CNGC, 

fixo os honorários periciais em R$400,00 (quatrocentos reais), 

principalmente em razão das limitações e/ou ausência de profissionais 

especializados na jurisdição norte-interiorana do Estado de Mato Grosso, 

cujas declinações são frequentes. O perito deverá responder os 

seguintes quesitos do juízo (fls. 30/31), além daqueles eventualmente 

apresentados pelas partes. Designe-se data para a realização de perícia 

médica e informe o requerente. O Sr. Perito poderá usar da faculdade 

prevista no artigo 473, § 3° do CPC, devendo entregar o laudo no máximo 

30 dias após o inicio da perícia. Com a vinda do laudo, manifestem-se as 

partes. Intime-se e Cumpra-se. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de 

Direito -

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000103-26.2018.8.11.0018

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:

JUARA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA (REU)

ANDREA MARIA RODRIGUES DE ALMEIDA BEZERRA (REU)

CRISTHIANE MARTINS BEZERRA (REU)

ORIVALDO NUNES BEZERRA (REU)

DIRCE MARTINS BEZERRA (REU)

FERNANDO MARTINS BEZERRA (REU)

JULIANA BRESSAN AZOIA (REU)

CELSO RICARDO BORBA AZOIA (REU)

FERNANDO ISIDORO BERGO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO CARLOS BERGO OAB - MT0008435A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Processo: 1000103-26.2018.8.11.0018. AUTOR(A): BANCO DO 

BRASIL SA REU: JUARA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, CELSO 

RICARDO BORBA AZOIA, JULIANA BRESSAN AZOIA, DIRCE MARTINS 

BEZERRA, ORIVALDO NUNES BEZERRA, FERNANDO MARTINS BEZERRA, 

ANDREA MARIA RODRIGUES DE ALMEIDA BEZERRA, CRISTHIANE 

MARTINS BEZERRA, FERNANDO ISIDORO BERGO DESPACHO Intime-se a 

parte exequente para dar prosseguimento ao feito no prazo de 05 (cinco) 

dias, pugnando o que entender de direito, sob pena de extinção. 

Cumpra-se. Às providências. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de 

Direito –

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 101026 Nr: 7280-92.2017.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanderlei Carlos de Lima, Veralba de Souza 

Ramos de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Frederico Dunice Pereira Brito 

- OAB:21822

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 D E C I S Ã O

I. Defiro o pedido de fls. 63/64 e para tanto, DETERMINO a expedição de 

mandado de penhora do imóvel registrado na matrícula n. 10.088 do CRI de 

Juara-MT, devendo a parte exequente arcar com o pagamento de 

diligências.

II. Realizada a penhora, determino a AVALIAÇÃO dos bens.
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III. EXPEÇA-SE mandado de avaliação consignando o prazo de vinte (20) 

dias para entrega do laudo.

IV. Uma vez vindo aos autos o atual auto de avaliação, independentemente 

de novo despacho, INTIMEM-SE ambas as partes para manifestarem sobre 

o laudo de avaliação no prazo de 15 (quinze) dias, consignando que o 

silêncio valerá pela concordância com o mesmo.

V. Caso haja concordância, expressa ou tácita, por parte de ambos os 

litigantes, ficará o laudo, desde já, HOMOLOGADO.

VI. Caso haja discordância de qualquer das partes acerca do laudo de 

avaliação, venham-me conclusos para decisão.

VII. Caso o valor do débito seja superior ao valor da avaliação, INTIME-SE a 

parte exequente para pugnar o que entender de direito para o 

prosseguimento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

VIII. Após, caso o valor da avaliação cubra toda a dívida, volte-me os 

autos conclusos.

IX. Cumpra-se, com observância das formalidades legais, expedindo-se o 

necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 66339 Nr: 3270-10.2014.811.0018

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

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Taisir Mahmudo Karim, Anapaula Rodrigues 

Vargas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON ALVES DE ABREU - 

OAB:12172, Marly de Fatima Ferreira - OAB:4727 MT

 DECISÃO

Deferindo a produção de prova testemunhal e depoimento pessoal das 

partes, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para a data de 

28/05/2020 às 13h30min.

Fixo o prazo comum de 5 (cinco) dias úteis para apresentação de rol de 

testemunhas, sob a pena de preclusão.

As testemunhas deverão ser ao máximo de 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.

 Cabe aos advogados constituídos pelas partes informar ou intimar cada 

testemunha por si arrolada (observadas as regras do artigo 455 do 

NCPC), juntando aos autos, com antecedência mínima de 3 (três) dias da 

data da audiência, comprovante de intimação e recebimento.

Nos demais casos, a parte que não recolher custas e nem ofereça meios 

para diligencia de intimação de testemunha, será considerado pelo Juízo 

como desistência da oitiva requerida.

 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 

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 5 (cinco) dias a respectiva distribuição 

junto ao juízo deprecado).

Proceda-se as intimações necessárias.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 71461 Nr: 1979-38.2015.811.0018

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

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Patrícia Cardozo Azoia, Carlos Manoel Cardozo 

Azoia, Carlos Antonio Cardozo Azoia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Balan Zappia - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 D E C I S Ã O

Primeiramente, efetue-se a pesquisa de endereços SOMENTE nos 

sistemas conveniados do TJMT, neste caso SIEL, visando descortinar o 

endereço da parte requerida Carlos Antonio Cardozo Azoia.

Se for encontrado novo endereço, cite-se via oficial de justiça.

Acaso encontrado endereço idêntico aos já infrutíferos dos autos ou não 

encontrado nenhum endereço, desde já, defiro o pedido de fl. 769. Dessa 

forma, deverá a parte requerida ser citada por edital.

Transcorrido o prazo, NOMEIO a Defensoria Pública como curador 

especial, em caso de revelia nos termos do artigo 257, IV do CPC.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001575-28.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

CELITO ROMAGNA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA DE CAMPOS LUNA OAB - MT12418-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Processo: 1001575-28.2019.8.11.0018. AUTOR(A): CELITO 

ROMAGNA REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 

DECISÃO INDEFIRO o pleito de benefício da gratuidade da justiça, eis que a 

parte executada não logrou êxito em comprovar sua hipossuficiência. Pelo 

contrario, verifica-se dos documentos juntados nos autos que o autor 

possui sim, condições financeiras de arcar com as despesas 

processuais, pois é proprietário de uma considerável área de terra (f. 

18/19), bem como pelas declarações de imposto de renda juntadas às f. 

41/51. Outrossim, sendo as custas judiciárias um recolhimento de 

natureza claramente tributária, não pode o Poder Judiciário coadunar com 

práticas que indubitavelmente lesam o erário, sendo imperioso o 

indeferimento de pedidos de Justiça Gratuita quando o pseudo beneficiário 

não comprova sua situação de hipossuficiência. Dessa forma, INTIME-SE a 

parte autora na pessoa de sua advogada para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, recolher as custas e taxas de ingresso, sob pena de cancelamento 

da distribuição da inicial, nos termos do art. 290 do CPC. Remetam-se os 

autos ao cartório distribuidor para as providências necessárias. 

Cumpra-se. Às providências. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de 

Direito -

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000213-25.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA APARECIDA GARCIA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE AUGUSTO FERREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Processo: 1000213-25.2018.8.11.0018. EXEQUENTE: MARCIA 

APARECIDA GARCIA EXECUTADO: JOSE AUGUSTO FERREIRA D E C I S Ã 

O Diante da não localização do executado, DEFIRO o pedido de citação por 

edital, para responder a presente ação. Decorrido o prazo de defesa, com 

ou sem manifestação, abra-se vista à parte adversa para manifestação, 

por 15 (quinze) dias. Transcorrido o prazo, NOMEIO a Defensoria Pública 

como curador especial, em caso de revelia nos termos do artigo 257, IV do 

CPC. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. ALEXANDRE SÓCRATES 

MENDES - Juiz de Direito –

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001054-83.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCEU CARVALHO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GLADYS ELIANA BESS OAB - MT8880-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Processo: 1001054-83.2019.8.11.0018. AUTOR(A): DIRCEU 

CARVALHO DA SILVA REU: 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL - INSS DECISÃO Compulsando os autos vislumbra-se 

que até o momento não houve o regular recebimento da inicial, tão 

somente a análise do pedido de antecipação da tutela. Dessa forma, para 

que a ação tenha seu regular prosseguimento se faz necessárias as 

seguintes deliberações: DEFIRO o pedido de justiça gratuita, eis que neste 

momento preenchem os requisitos autorizadores (art. 99, e parágrafos do 

NCPC). A concessão da gratuidade da justiça não impede que a parte 

contrária possa fazer a prova no sentido oposto, isto é, oferecendo 

impugnação instruída com os elementos hábeis ao convencimento do 

Magistrado. Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o 

rito processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno 

a análise da conveniência da audiência de conciliação. (NCPC, art. 139, VI 

e Enunciado n. 35 da ENFAM). Tendo em vista que a actio em apreço 

tramita perante este juízo em função do âmbito da jurisdição delegada da 

Justiça Estadual para processar e julgar questões que, a priori, são de 

competência da Justiça Federal, nomeio como perito do juízo o Dr. Ricardo 

Leandro Felipe, que deverá servir escrupulosamente o encargo. Nos 

termos do artigo 1º da Resolução nº 541, de 18 de janeiro de 2007, do 

Conselho da Justiça Federal, as despesas com advogados dativos e 

peritos no âmbito da jurisdição delegada correrão à conta da Justiça 

Federal, observados os limites mínimo e máximo estabelecidos na tabela II. 

Destarte, em observância ao disposto no art. 507 e ss da CNGC e ao teor 

da Resolução nº 541/2007 – CJF, fixo os honorários periciais em R$ 

400,00 (quatrocentos reais), principalmente em razão das limitações e/ou 

ausência de profissionais especializados na jurisdição norte-interiorana do 

Estado de Mato Grosso, cujas declinações são frequentes. A perícia 

realizar-se-á em data a ser agendada pelo médico perito nomeado, 

devendo o especialista informar ao Juízo o dia e hora agendada, devendo 

ainda apresentar o laudo pericial no prazo máximo de 30 (trinta) dias. 

Agendada data e hora, intime-se a parte autora (art. 474, do CPC). 

Encaminhe-se ao Sr. Perito os quesitos das partes, bem como os quesitos 

do juízo, quais sejam: 1. Qual (is) a (s) atividade (s) laborativa (s) habitual 

(is) do periciando (a)? Em caso de estar atualmente desempregado (a), 

qual a última atividade profissional desempenhada? Até quando? 2. O (a) 

periciando (a) é portador de doença ou afecção? Qual ou quais? 3. Em 

caso afirmativo, essa doença ou afecção o (a) incapacita para O SEU 

TRABALHO OU PARA A SUA ATIVIDADE HABITUAL? (A negativa a este 

quesito torna prejudicados os quesitos de nº 4 a 14). 4. A patologia 

incapacitante em questão decorre do exercício de seu trabalho habitual? 

5. A patologia incapacitante em questão decorre de acidente de qualquer 

natureza (art. 71, § 2º, Decreto 3048/99)? 6. A patologia em questão o (a) 

incapacita para o exercício de TODA E QUALQUER ATIVIDADE que lhe 

garanta subsistência? Ou seja, pode-se afirmar que a incapacidade é 

TOTAL? 7. O (a) periciando (a) é INSUSCEPTÍVEL de recuperação ou 

reabilitação para o exercício de outra atividade que lhe garanta 

subsistência? Ou seja, pode-se afirmar que a incapacidade é DEFINITIVA? 

8. Considerando: incapacidade total = incapacidade para toda e qualquer 

atividade laboral; incapacidade parcial = incapacidade, ao menos, para a 

atividade habitual (STJ – RESP 501.267 – 6ª T, rel. Min. Hamilton 

Carvalhido, DJ 28.06.04, TRF-2 – AC 2002.02.01.028937-2 – 2ª T, rel. para 

o acórdão Sandra Chalu, DJ 27.6.08); incapacidade definitiva = sem 

prognóstico de recuperação; incapacidade temporária = com prognóstico 

de recuperação, defina se a incapacidade verificada é: a) total e definitiva; 

b)total e temporária; c) parcial e definitiva; d) parcial e temporária. 9. Em se 

tratando de periciando (a) incapacitado (a), favor determinar dia, mês e 

ano do início da DOENÇA e da INCAPACIDADE. 10. Com base em que 

documento do processo foi fixada a data do início da incapacidade? A 

fixação baseou-se apenas nas declarações do (a) periciando (a)? 11. O 

(a) periciando (a), em caso de incapacidade total e definitiva, necessita da 

assistência permanente de outra pessoa? 12. O (a) periciando (a) está 

acometido de: tuberculose ativa, hanseníase, alienação mental, neoplasia 

maligna, cegueira, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, 

doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, 

estado avançado de doença de Paget (osteíte deformante), síndrome de 

deficiência imunológica adquirida (AIDS) e ou contaminação por radiação? 

Faculto, ainda, a parte autora, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, a 

indicação de assistente técnico (art. 465, §1º do Código de Ritos). Quanto 

aos honorários arbitrados, requisite-se o seu pagamento nos termos do 

art. 4º, da Resolução supramencionada, devendo ser observado pelo Sr. 

Gestor Judiciário. Após, com o encaminhamento dos autos, CITE-SE a 

parte requerida para responder a ação, no prazo de 30 (trinta) dias (CPC, 

art. 183), advertindo-a que não sendo contestada a ação presumir-se-ão 

verdadeiros os fatos alegados na inicial (CPC, art. 344). No mesmo ato, 

INTIME-SE a requerida para se manifestar acerca do laudo médico, 

consignando que o silêncio valerá pela presunção de concordância com o 

laudo pericial. Em seguida, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 

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

confrontar documentos e teses levantadas na contestação. INTIME-SE. 

CUMPRA-SE. Às Providências. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de 

Direito –

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000304-47.2020.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

IZAQUIEL GREGORIO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Processo nº 1000304-47.2020.8.11.0018 BANCO BRADESCO 

IZAQUIEL GREGORIO D E C I S Ã O Cite-se o executado para pagar a 

dívida, custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, 

fixados no patamar de dez por cento (10%), no prazo de 03 (três) dias, a 

contar da citação. Do mandado ou carta 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. 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 art. 830, do Novo Código de Processo 

Civil. As citações, intimações e penhoras poderão realizar-se no período 

de férias forenses, ou nos feriados ou dias úteis mesmo antes das 06 e 

depois das 20 horas, observado o disposto no art.5º, inciso XI, da 

Constituição Federal. O executado deverá ter ciência de que, nos termos 

do art. 827, §1º, do Novo Código de Processo Civil, em caso de pagamento 

integral no prazo declinado, os honorários advocatícios poderão ser 

reduzidos pela metade. Registre-se, também, a possibilidade de 

oferecimento de embargos à execução, distribuídos por dependência e 

ins-truídos com cópias das peças processuais relevantes, no prazo de 15 

(quinze) dias, contados na forma do art. 231, do Novo Código de Processo 

Civil. Alternativamente, no lugar dos embargos, mediante o depósito de 

trinta por cento do valor total executado, poderá ser requerido o 

parcelamento do restante em até 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas 

de correção monetária e de juros de um por cento ao mês. Fica o 

executado advertido 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. O exequente, por sua vez, deverá ter ciência 

de que, não localizado o executado, deverá, na primeira oportuni-dade, 

requerer as medidas necessárias para a viabilização da citação, sob pena 

de não se aplicar o disposto no art.240, §1º, do Novo Código de Processo 

Civil. Por fim, registre-se que, independentemente de nova ordem judicial, 

mediante o recolhimento das respectivas taxas, o exequente poderá 

requerer diretamente à Serventia a expedição de certidão, nos termos do 

art.828, que servirá também aos fins previstos no art. 782, §3º, todos do 

Código de Processo Civil. Expedida a certidão, caberá ao exequente 

providenciar as averbações e comunicações necessárias, comprovando 

posteriormente nos autos no prazo de 10 dias, sob pena de nulidade, sem 

prejuízo de eventual responsabilização. Expeça-se o necessário. 

Intime-se. Cumpra-se. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito –

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001465-29.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DOS SANTOS DANIEL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES OAB - MT0011203A 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Processo: 1001465-29.2019.8.11.0018. AUTOR(A): FRANCISCO 

DOS SANTOS DANIEL REU: 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL - INSS DECISÃO Preenchidos os requisitos legais 

(NCPC, art.319), recebo a petição inicial. DEFIRO o pedido de justiça 

gratuita, eis que neste momento preenchem os requisitos autorizadores 

(art. 99, e parágrafos do NCPC). A concessão da gratuidade da justiça 

não impede que a parte contrária possa fazer a prova no sentido oposto, 

isto é, oferecendo impugnação instruída com os elementos hábeis ao 

convencimento do Magistrado. Diante das especificidades da causa e de 

modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para 

momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação. 

(NCPC, art. 139, VI e Enunciado n. 35 da ENFAM). INDEFIRO por ora o 

pedido de antecipação dos efeitos da tutela. In casu, pelo Ofício n. 

43/2011-PFE-INSS-SINOP-MT, datado de 20.04.2011, a Procuradoria 

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

previdenciários afetos à área médica, bem como a levantamento 

socioeconômico, seja primeiramente realizada a perícia, para após ser 

procedida à sua citação, com o que seria outorgada maior celeridade ao 

deslinde da demanda. Com a missiva, vale ressaltar, já encaminhou os 

quesitos para serem respondidos pelo “expert”, podendo ser reapreciado 

após a perícia médica, pois apesar da documentação apresentada, o 

requerido pela parte autora enseja providência de difícil reversão, o que 

encontra óbice no artigo 300, § 3º, do NCPC. Tendo em vista que a actio 

em apreço tramita perante este juízo em função do âmbito da jurisdição 

delegada da Justiça Estadual para processar e julgar questões que, a 

priori, são de competência da Justiça Federal, nomeio como perito do juízo 

o Dr. Ricardo Leandro Felipe , que deverá servir escrupulosamente o 

encargo. Nos termos do artigo 1º da Resolução nº 541, de 18 de janeiro 

de 2007, do Conselho da Justiça Federal, as despesas com advogados 

dativos e peritos no âmbito da jurisdição delegada correrão à conta da 

Justiça Federal, observados os limites mínimo e máximo estabelecidos na 

tabela II. Destarte, em observância ao disposto no art. 507 e ss da CNGC e 

ao teor da Resolução nº 541/2007 – CJF, fixo os honorários periciais em 

R$ 400,00 (quatrocentos reais), principalmente em razão das limitações 

e/ou ausência de profissionais especializados na jurisdição 

norte-interiorana do Estado de Mato Grosso, cujas declinações são 

frequentes. A perícia realizar-se-á em data a ser agendada pelo médico 

perito nomeado, devendo o especialista informar ao Juízo o dia e hora 

agendada, devendo ainda apresentar o laudo pericial no prazo máximo de 

30 (trinta) dias. Agendada data e hora, intime-se a parte autora (art. 474, 

do CPC). Encaminhe-se ao Sr. Perito os quesitos das partes, bem como os 

quesitos do juízo, quais sejam: 1. Qual (is) a (s) atividade (s) laborativa (s) 

habitual (is) do periciando (a)? Em caso de estar atualmente 

desempregado (a), qual a última atividade profissional desempenhada? 

Até quando? 2. O (a) periciando (a) é portador de doença ou afecção? 

Qual ou quais? 3. Em caso afirmativo, essa doença ou afecção o (a) 

incapacita para O SEU TRABALHO OU PARA A SUA ATIVIDADE 

HABITUAL? (A negativa a este quesito torna prejudicados os quesitos de 

nº 4 a 14). 4. A patologia incapacitante em questão decorre do exercício 

de seu trabalho habitual? 5. A patologia incapacitante em questão decorre 

de acidente de qualquer natureza (art. 71, § 2º, Decreto 3048/99)? 6. A 

patologia em questão o (a) incapacita para o exercício de TODA E 

QUALQUER ATIVIDADE que lhe garanta subsistência? Ou seja, pode-se 

afirmar que a incapacidade é TOTAL? 7. O (a) periciando (a) é 

INSUSCEPTÍVEL de recuperação ou reabilitação para o exercício de outra 

atividade que lhe garanta subsistência? Ou seja, pode-se afirmar que a 

incapacidade é DEFINITIVA? 8. Considerando: incapacidade total = 

incapacidade para toda e qualquer atividade laboral; incapacidade parcial 

= incapacidade, ao menos, para a atividade habitual (STJ – RESP 501.267 

– 6ª T, rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJ 28.06.04, TRF-2 – AC 

2002.02.01.028937-2 – 2ª T, rel. para o acórdão Sandra Chalu, DJ 

27.6.08); incapacidade definitiva = sem prognóstico de recuperação; 

incapacidade temporária = com prognóstico de recuperação, defina se a 

incapacidade verificada é: a) total e definitiva; b)total e temporária; c) 

parcial e definitiva; d) parcial e temporária. 9. Em se tratando de periciando 

(a) incapacitado (a), favor determinar dia, mês e ano do início da DOENÇA 

e da INCAPACIDADE. 10. Com base em que documento do processo foi 

fixada a data do início da incapacidade? A fixação baseou-se apenas nas 

declarações do (a) periciando (a)? 11. O (a) periciando (a), em caso de 

incapacidade total e definitiva, necessita da assistência permanente de 

outra pessoa? 12. O (a) periciando (a) está acometido de: tuberculose 

ativa, hanseníase, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira, paralisia 

irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, 

espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estado avançado de 

doença de Paget (osteíte deformante), síndrome de deficiência imunológica 

adquirida (AIDS) e ou contaminação por radiação? Faculto, ainda, a parte 

autora, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, a indicação de assistente 

técnico (art. 465, §1º do Código de Ritos). Quanto aos honorários 

arbitrados, requisite-se o seu pagamento nos termos do art. 4º, da 

Resolução supramencionada, devendo ser observado pelo Sr. Gestor 

Judiciário. Após, com o encaminhamento dos autos, CITE-SE a parte 

requerida para responder a ação, no prazo de 30 (trinta) dias (CPC, art. 

183), advertindo-a que não sendo contestada a ação presumir-se-ão 

verdadeiros os fatos alegados na inicial (CPC, art. 344). No mesmo ato, 

INTIME-SE a requerida para se manifestar acerca do laudo médico, 

consignando que o silêncio valerá pela presunção de concordância com o 

laudo pericial. Em seguida, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 

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

confrontar documentos e teses levantadas na contestação. INTIME-SE. 

CUMPRA-SE. Às Providências. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de 

Direito –

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001837-75.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTOVAO RODRIGO PIOVESAN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE PIOVESAN OAB - MT23046-O (ADVOGADO(A))

MARINE MARTELLI OAB - MT23062-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE FARHAT PIRES OAB - SP164817 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Processo: 1001837-75.2019.8.11.0018. AUTOR(A): CRISTOVAO 

RODRIGO PIOVESAN REU: AGRO AMAZONIA PRODUTOS 

AGROPECUARIOS S.A. Vistos etc, Trata-se de “Ação de resolução parcial 

de contrato c/c com obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada e 

indenização por danos morais” proposta por CRISTOVÃO RODRIGO 

PIOVESAN, em face de AGRO AMAZÔNIA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS 

S.A, em que as partes se compuseram para por fim ao litígio, anexando 

termo de acordo em Id: 29038285. Vieram-me conclusos. É o relatório. 

Fundamento e Decido. As partes são legítimas e possuem interesse de 

agir, na medida em que a intervenção judicial que pretendem consiste em 

formalidade necessária à legitimação e eficácia do pactuado, inclusive 

perante terceiros. Ademais, estando elas bem representadas e 

cuidando-se de direitos plenamente disponíveis, razão não há para deixar 

de homologar o acordo firmado entre as partes. FORTE EM TAIS 

FUNDAMENTOS, estando regulares seus termos, HOMOLOGO o acordo 

entabulado entre as partes (Id. 29038285), para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos e por consequência, SUSPENDO O PROCESSO 

até o cumprimento final da obrigação (01.05.2020), com fundamento no 

art. 487, III, alínea “b” do Novo Código de Processo Civil. Transcorrido o 

prazo, intime-se a parte autora para manifestar, quanto ao cumprimento do 

acordo, valendo o silêncio como quitação integral do débito. Havendo 

manifestação de qualquer das partes venham-me os autos conclusos. 

Caso contrário, remetam-se os autos ao arquivo com as baixas 

necessárias. Custas e honorários conforme firmado no acordo. P. R. I. C. 

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito –

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001599-90.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA BATISTA PAES (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

LINDAMIR MACEDO DE PAIVA OAB - MT0016164A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Processo: 1001599-90.2018.8.11.0018. AUTOR(A): EDNA 

BATISTA PAES REU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 

SENTENÇA Trata-se de “Concessão de auxílio doença c/c pedido de 

Aposentadoria por Invalidez”, proposta por EDNA BATISTA em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, já qualificado nos 

autos. Analisando os autos verifico que a autora teve o benefício de 

auxílio-doença deferido até 02/09/2017, quando o benefício foi cessado. 

Desse modo, a autora pugnou pelo restabelecimento do benefício do 

auxílio-saúde ou alternativamente a concessão da aposentadoria por 

invalidez e consequentemente o pagamento das verbas em atraso. Juntou 

documentos (fls.11/30). Às fls. 31/32 consta o deferimento da justiça 

gratuita e indeferimento do pedido de antecipação da tutela. Aportou aos 

autos à perícia médica (fls. 50/53). A autora se manifestou quanto ao 

laudo à f. 52. Apesar de devidamente citada/intimada a autarquia deixou 

transcorrer in albis o prazo para apresentação de defesa. É o relatório. 

Decido. II – FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de ação de aposentadoria por 

invalidez, sob a alegação de que foi suspensa a autora a concessão do 

benefício de auxílio-doença, encontrando-se incapacitada para as 

atividades laborais. Pois bem. 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: a qualidade de segurado e a existência ou não de incapacidade 

para o trabalho. Quanto ao primeiro requisito, neste caso a questão 

encontra-se superada, uma vez que a autora já vinha recebendo o auxilio 

doença da requerida antes da propositura da ação, conforme documentos 

de f. 17/19. A seguir, deve-se considerar a existência ou não de doença 

que afete a capacidade para o trabalho, para só posteriormente 

proceder-se a uma definição do tipo de benefício, em função das 

características da enfermidade, ou seja, se cabível aposentadoria por 

invalidez ou de auxílio-doença. Com relação à enfermidade alegada na 

inicial o Perito descreveu que a autora é acometida por transtorno misto, 

ansiedade e depressão (*alienação mental), e encontra-se impossibilitada 

de exercer qualquer atividade laboral, alegou ainda que a autora 

apresenta incapacidade total e definitiva (f. 50/51). Assim, a conclusão da 

perícia médica realizada tornou indiscutível o preenchimento do segundo 

requisito para a concessão do benefício por incapacidade, qual seja, a 

incapacidade para exercício da atividade profissional desempenhada pela 

segurada habitualmente. Cumpre ressaltar ainda que, “(...) A 

aposentadoria por invalidez será concedida, nos termos do art. 42 da Lei 

n. 8.213/1991, ao segurado que, estando ou não em gozo do 

auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de 

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

será paga enquanto permanecer nessa situação. 6. Comprovada, nos 

autos, a qualidade de segurado da parte autora, bem como sua 

incapacidade permanente (total/parcial) para a realização de suas 

atividades habituais, conforme perícia médica judicial, e considerando-se a 

difícil reabilitação para exercer outra profissão em razão de suas 

condições pessoais, deve ser concedido o benefício de aposentadoria por 

invalidez (...) (TRF1.; EDAC 0072600-53.2010.4.01.9199 / MT, Rel. JUIZ 

FEDERAL AILTON SCHRAMM DE ROCHA (CONV.), PRIMEIRA TURMA, 

e-DJF1 de 07/06/2017)” Estando preenchidos os requisitos legais, 

portanto, é de rigor o acolhimento da pretensão inicial. Por fim, quanto ao 

termo inicial do benefício, a Jurisprudência do STJ é uníssona em entender 

que, os benefícios de auxílio-acidente, auxílio-doença e aposentadoria por 

invalidez tem por termo inicial a data do requerimento administrativo, ou de 

sua cessação. Nesse sentido: “PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL 

NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUXÍLIO-DOENÇA. TERMO INICIAL DO 

BENEFÍCIO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. AGRAVO 

IMPROVIDO. 1. Havendo indeferimento do benefício em âmbito 

administrativo, o termo inicial dos benefícios previdenciários de 

auxílio-acidente, auxílio-doença e aposentadoria por invalidez fixar-se-á 

na data do requerimento. Precedentes do STJ. 2. Agravo regimental 

improvido.” (STJ – 5ª T. AgRg no Agravo de Instrumento nº 1.107.008 - MG 

(2008/0229903-0). Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima. DJe 15.03.2010). 

“RECURSO ESPECIAL. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. 

RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO. TERMO INICIAL NA DATA DA 

CESSAÇÃO INDEVIDA. O benefício de auxílio-doença cessado 

indevidamente tem como termo inicial a data da cessação indevida, pois 

não constitui novo benefício, mas o restabelecimento de uma relação 

erroneamente interrompida. Recurso especial a que se nega provimento”. 

(STJ – 6ª Turma. REsp 704.004/SC. Rel. Ministro PAULO MEDINA. J. 

06/10/2005. DJ 17/09/2007, p. 365) III – DISPOSITIVO FORTE EM TAIS 

FUNDAMENTOS, e por tudo mais que dos autos consta, julgo 

PROCEDENTE o pedido inicial, condenando a Requerida a pagar a autora 

segurada EDNA BATISTA PAES o benefício previdenciário de 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, nos termos do artigo 18, inc. I, alínea 

“a”, da Lei 8.213/91, no valor do salário-de-benefício reajustado pelos 

índices de correção dos benefícios previdenciários, desde a data da 

cessação do benefício – 02/09/2017 (fl. 26), extinguindo o processo com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do NCPC. Em razão do 

caráter alimentar das verbas ora deferidas, concedo também à parte 

autora a TUTELA DE URGÊNCIA e determino a IMPLANTAÇÃO do benefício 

de aposentadoria por invalidez, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da 

intimação do requerido desta sentença, sob pena de bloqueio. Sobre as 

prestações em atraso incidirão correção monetária a partir do vencimento 

de cada parcela, na forma prevista na Lei 6.899/81 e Súmulas 43 e 148 do 

STJ e juros de mora devidos em 1% ao mês, a contar da citação até a Lei 

11.960/09, e a partir de então à razão de 0,5% ao mês, nos termos do art. 

1ºF, da Lei 9.494/97, c/c art. 406, do CC/02; c/c 161, § 1º, do CTN; 

enunciado 20 do CJF e da Súmula 204 do STJ, compensando-se eventuais 

benefícios inacumuláveis concedidos no período de cálculo e 

observando-se a prescrição quinquenal conforme Súmula STJ 85. Deixo 

de condenar a requerida em custas e despesas processuais, nos termos 

do art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.289/96; c/c art. 3º, inciso I, da Lei Estadual 

7.603/2001. Condeno a requerida no pagamento de honorários 

advocatícios de sucumbência que fixo em 10% sobre as parcelas 

vencidas, consoante Súmula 111 do STJ, não incidindo, portanto, sobre as 

parcelas vincendas, que serão pagas administrativamente com a 

implantação do benefício no sistema geral de previdência social. 

Considerando o débito vencido, deixo de determinar a remessa de ofício 

para reexame necessário, nos termos do art. 496, do NCPC. Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se com as baixas necessárias. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - 

Juiz de Direito - Número do CPF: 922.923.801-53 Nome da Mãe: Maria 

Tereza da Silva Paes Nome do segurado: Edna Batista Paes Endereço do 

segurado: Rua Marilia, nº 774-S, Bairro Vila Santa Maria, município de 

Juara/MT Benefício concedido: Aposentadoria por invalidez. Renda mensal 

atual: Um salário mínimo (R$ 1.045,00). DIB: 02/09/2017 – data da 

cessação do benefício

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000988-40.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCEU ALCIONI JUNG (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GLADYS ELIANA BESS OAB - MT8880-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Processo: 1000988-40.2018.8.11.0018. AUTOR(A): DIRCEU 

ALCIONI JUNG REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

SENTENÇA Trata-se de “Concessão de auxílio-doença c/c pedido de 

Aposentadoria por Invalidez”, proposta por DIRCEU ALCIONI JUNG em face 

do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, já qualificado nos 

autos. Analisando os autos verifico que a autora teve o benefício de 

auxílio-doença indeferido. Desse modo, a autora pugnou pela concessão 

do benefício do auxílio-saúde ou alternativamente a concessão da 

aposentadoria por invalidez e consequentemente o pagamento das verbas 

em atraso. Juntou documentos (f. 10/23). Às f. 24/25 consta o deferimento 

da justiça gratuita e indeferimento do pedido de antecipação da tutela. A 

requerida apresentou contestação e documentos (f. 31/42). Réplica à f. 

43. Aportou aos autos à perícia médica (f. 53/54). Apesar de devidamente 

intimadas, as partes deixaram transcorrer in albis o prazo para 

manifestação. É o relatório. Decido. II – FUNDAMENTAÇÃO De largada, 
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vislumbro que a alegação de prescrição ventilada pela autarquia em sua 

defesa não merece acolhimento, pois o requerimento do benefício se deu 

em 27/04/2018, não havendo, nesta demanda, a possibilidade de 

ocorrência da preliminar prevista no parágrafo único, do art. 103, da Lei 

8.213/91, estando REJEITADA a matéria. O processo encontra-se em 

ordem, sem irregularidades a serem sanadas. Encontram-se presentes as 

condições da ação e os pressupostos de constituição e desenvolvimento 

válido do processo, pelo que passo à análise do mérito da ação. Pois bem. 

Trata-se de ação de aposentadoria por invalidez, sob a alegação de que 

fora suspensa a concessão do benefício de auxílio-doença ao autor, 

encontrando-se incapacitado para as atividades laborais. Pois bem. 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: a qualidade de segurado e a 

existência ou não de incapacidade para o trabalho. Quanto ao primeiro 

requisito, restou devidamente configurada a qualidade de segurado do 

autor, conforme CNIS de f. 22. A seguir, deve-se considerar a existência 

ou não de doença que afete a capacidade para o trabalho, para só 

posteriormente proceder-se a uma definição do tipo de benefício, em 

função das características da enfermidade, ou seja, se cabível 

aposentadoria por invalidez ou de auxílio-doença. Com relação à 

enfermidade alegada na inicial o Perito descreveu que o autor é portador 

de espondilartrose, e encontra-se incapacitado para exercer sua atividade 

habitual, alegou ainda que o autor apresenta incapacidade parcial e 

definitiva, irreversível e progressiva, e que este é insuscetível de 

reabilitação independentemente de acompanhamento médico (f. 53/54). 

Assim, a conclusão da perícia médica realizada tornou indiscutível o 

preenchimento do segundo requisito para a concessão do benefício por 

incapacidade, qual seja, a incapacidade para exercício da atividade 

profissional desempenhada pelo segurado habitualmente. Cumpre 

ressaltar ainda que, “(...) A aposentadoria por invalidez será concedida, 

nos termos do art. 42 da Lei n. 8.213/1991, ao segurado que, estando ou 

não em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e 

insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a 

subsistência, e será paga enquanto permanecer nessa situação. 6. 

Comprovada, nos autos, a qualidade de segurado da parte autora, bem 

como sua incapacidade permanente (total/parcial) para a realização de 

suas atividades habituais, conforme perícia médica judicial, e 

considerando-se a difícil reabilitação para exercer outra profissão em 

razão de suas condições pessoais, deve ser concedido o benefício de 

aposentadoria por invalidez (...) (TRF1.; EDAC 0072600-53.2010.4.01.9199 

/ MT, Rel. JUIZ FEDERAL AILTON SCHRAMM DE ROCHA (CONV.), 

PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 de 07/06/2017)” Estando preenchidos os 

requisitos legais, portanto, é de rigor o acolhimento da pretensão inicial. 

Por fim, quanto ao termo inicial do benefício, a Jurisprudência do STJ é 

uníssona em entender que, os benefícios de auxílio-acidente, 

auxílio-doença e aposentadoria por invalidez tem por termo inicial a data do 

requerimento administrativo, ou de sua cessação. Nesse sentido: 

“PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AUXÍLIO-DOENÇA. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. 

1. Havendo indeferimento do benefício em âmbito administrativo, o termo 

inicial dos benefícios previdenciários de auxílio-acidente, auxílio-doença e 

aposentadoria por invalidez fixar-se-á na data do requerimento. 

Precedentes do STJ. 2. Agravo regimental improvido.” (STJ – 5ª T. AgRg 

no Agravo de Instrumento nº 1.107.008 - MG (2008/0229903-0). Rel. 

Ministro Arnaldo Esteves Lima. DJe 15.03.2010). “RECURSO ESPECIAL. 

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO. 

TERMO INICIAL NA DATA DA CESSAÇÃO INDEVIDA. O benefício de 

auxílio-doença cessado indevidamente tem como termo inicial a data da 

cessação indevida, pois não constitui novo benefício, mas o 

restabelecimento de uma relação erroneamente interrompida. Recurso 

especial a que se nega provimento”. (STJ – 6ª Turma. REsp 704.004/SC. 

Rel. Ministro PAULO MEDINA. J. 06/10/2005. DJ 17/09/2007, p. 365) III – 

DISPOSITIVO FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, e por tudo mais que dos 

autos consta, julgo PROCEDENTE o pedido inicial, condenando a Requerida 

a pagar ao autor segurado DIRCEU ALCIONI JUNG o benefício 

previdenciário de APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, nos termos do artigo 

18, inc. I, alínea “a”, da Lei 8.213/91, no valor do salário-de-benefício 

reajustado pelos índices de correção dos benefícios previdenciários, 

desde a data do requerimento administrativo – 27/04/2018 (f. 23), 

extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I 

do NCPC. Em razão do caráter alimentar das verbas ora deferidas, 

concedo também à parte autora a TUTELA DE URGÊNCIA e determino a 

IMPLANTAÇÃO do benefício de aposentadoria por invalidez, no prazo de 

30 (trinta) dias, a contar da intimação do requerido desta sentença, sob 

pena de bloqueio. Sobre as prestações em atraso incidirão correção 

monetária a partir do vencimento de cada parcela, na forma prevista na Lei 

6.899/81 e Súmulas 43 e 148 do STJ e juros de mora devidos em 1% ao 

mês, a contar da citação até a Lei 11.960/09, e a partir de então à razão 

de 0,5% ao mês, nos termos do art. 1ºF, da Lei 9.494/97, c/c art. 406, do 

CC/02; c/c 161, § 1º, do CTN; enunciado 20 do CJF e da Súmula 204 do 

STJ, compensando-se eventuais benefícios inacumuláveis concedidos no 

período de cálculo e observando-se a prescrição quinquenal conforme 

Súmula STJ 85. Deixo de condenar a requerida em custas e despesas 

processuais, nos termos do art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.289/96; c/c art. 3º, 

inciso I, da Lei Estadual 7.603/2001. Condeno a requerida no pagamento 

de honorários advocatícios de sucumbência que fixo em 10% sobre as 

parcelas vencidas, consoante Súmula 111 do STJ, não incidindo, portanto, 

sobre as parcelas vincendas, que serão pagas administrativamente com a 

implantação do benefício no sistema geral de previdência social. 

Considerando o débito vencido, deixo de determinar a remessa de ofício 

para reexame necessário, nos termos do art. 496, do NCPC. Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se com as baixas necessárias. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Número do CPF: 475.215.381-53 Nome 

da Mãe: Edy Conrad Jung. Nome do segurado: Dirceu Alcioni Jung. 

Endereço do segurado: Rua Vitor de Assis Brasil, n° 617-W, Bairro Boa 

Vista, município de Juara/MT Benefício concedido: Aposentadoria por 

invalidez. Renda mensal atual: Um salário mínimo (R$ 1.045,00). DIB: 

27/04/2018 – data do indeferimento administrativo ALEXANDRE 

SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Sentença Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1001338-91.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

H. H. D. C. (REQUERENTE)

ROBSON LEANDRO DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDY DE PAULA ALVES OAB - MT27928-B (ADVOGADO(A))

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

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Processo: 1001338-91.2019.8.11.0018. REQUERENTE: ROBSON 

LEANDRO DE FREITAS, H. H. D. C. SENTENÇA Trata-se de “Ação de 

Retificação de Registro Civil” ajuizada por HELOIZA HILDEBRAND DA 

COSTA, devidamente representada por seu genitor Robson Leandro de 

Freitas especificamente de sua certidão de nascimento, a fim de alterar o 

patronímico, fazendo constar “Hidelbrande Freitas” Com a inicial vieram os 

documentos de f. 7/15. Instado a se manifestar nos termos do art. 109 da 

Lei de Registros Públicos, o Ministério Público opinou pela procedência da 

demanda (f. 18/19). Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. 

Fundamento e decido. Analisando a certidão de nascimento da requerente, 

verifico que merece procedência os seus pedidos, pois, de fato não 

consta o patronímico do genitor em seu nome. Com efeito, no que diz 

respeito aos registros de nascimento, a regra geral no ordenamento 

jurídico pátrio é o da imutabilidade do nome, com exceção dos casos de 

erro de grafia, exposição ao ridículo ou se houver relevante razão de 

ordem pública, conforme se depreende dos artigos 56, 57 e 58 da Lei 

6.015/1973. O artigo 109 da Lei nº 6.015/73 estabelece que: “Art. 109. 

Quem pretender que se restaure, supra ou retifique assentamento de 

Registro Civil, requererá, em petição fundamentada e instruída com 

documento ou com indicação de testemunhas, que o juiz o ordene, ouvido 

o órgão do Ministério Público e os interessados, no prazo de 05 (cinco) 

dias, que correrá em cartório.” Assim, acolho o parecer ministerial, 

entendendo pelo julgamento do feito sem a necessidade de realizar 

audiência de instrução para oitiva da parte autora e eventuais 

testemunhas, já que narram com precisão na peça exordial a sua 

pretensão. Constatada a ausência do patronímico do genitor na certidão 

de nascimento da requerente, tenho que o pedido deve ser julgado 

procedente, ressalvados direitos de terceiros. FORTE EM TAIS 

FUNDAMENTOS, com ressalvas de direitos de terceiros, JULGO 

PROCEDENTE o pedido para o fim de determinar a retificação do assento 

de nascimento no Registro Civil, devendo doravante constar no registro de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070224/3/2020 Página 440 de 758



nascimento da requerente o patronímico paterno, passando a se chamar 

“HELOÍZA HILDEBRAND DE FREITAS”, por consequência, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO COM JULGAMENTO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, 

do Novo Código de Processo Civil. Sem honorários advocatícios, ante a 

inexistência de litigiosidade. Transitada em julgado esta sentença, 

expeça-se ofício ao Cartório competente para que proceda à retificação 

no assento de nascimento da requerente, nos termos da presente 

sentença e, após, procedam-se às baixas e anotações necessárias e, em 

seguida, arquivem-se os autos, independentemente de nova 

determinação. Ciência ao Ministério Público. P.R.I.C. ALEXANDRE 

SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001422-29.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

IVANI CALURA DOS SANTOS (AUTOR(A))

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

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Processo: 1001422-29.2018.8.11.0018. AUTOR(A): IVANI 

CALURA DOS SANTOS REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

- INSS S E N T E N Ç A I - RELATÓRIO IVANI CALURA DOS SANTOS, 

ajuizou ação para recebimento do benefício de auxílio-doença c/c 

conversão de aposentadoria por invalidez em desfavor do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ambos qualificados. Juntou 

documentos de f. 10/19. Às f. 20/22 consta o deferimento da justiça 

gratuita e indeferimento do pedido de antecipação da tutela. Aportou aos 

autos à perícia médica (f. 34/36). A parte autora se manifestou quanto ao 

laudo à f. 37. A parte requerida apresentou contestação. É o sucinto 

relatório. Decido. Trata-se de ação para a concessão de benefício 

previdenciário de auxílio-doença, com pedido de aposentadoria por 

invalidez, sob a alegação de que lhe foi negado o benefício de 

auxílio-doença, encontrando-se ainda incapacitado para as atividades 

laborais. São requisitos para a concessão dos benefícios de 

aposentadoria por invalidez e de auxílio-doença: 1) a qualidade de 

segurado da Previdência Social, com o preenchimento do período de 

carência de 12 (doze) contribuições mensais, salvo nas hipóteses 

previstas no art. 26, II, III e art. 39, I, ambos da Lei 8.213/91, e; 2) a 

comprovação de incapacidade para o exercício de atividade que garanta a 

subsistência (art. 42, § 1º e § 2º, da Lei 8.213/91), devendo essa 

incapacitação ser definitiva, para a aposentadoria por invalidez, e 

temporária, no caso do auxílio-doença. A aposentadoria por invalidez será 

concedida, nos termos do art. 42 da Lei n. 8.213/1991, ao segurado que, 

estando ou não em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para 

o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que 

lhe garanta a subsistência, e será paga enquanto permanecer nessa 

situação. Há prova plena da condição de segurada da parte-autora (CNIS 

f. 42/43). Com relação a incapacidade alegada na inicial, o perito 

descreveu que a autora é acometida de discopatia degenerativa com 

heniação em L4 e L5 e ciatalgia à direita, concluindo-se que a 

incapacidade é temporária e que a parte poderá ser reabilitada com 

tratamento cirúrgico e fisioterápico, bem como, encontra-se aguardando a 

realização da cirurgia pelo Sistema Único de Saúde (f. 34/37). Dessa 

forma, em razão de suas condições pessoais, deve ser concedido o 

BENEFÍCIO DE AUXÍLIO DOENÇA, estando a segurada obrigada a se 

sujeitar ao exame médico-pericial periódico (art. 70 da Lei n. 8.212/1991 e 

art. 101 da Lei n. 8.213/1991), ainda que o direito ao benefício tenha sido 

assegurado apenas em juízo, exceto se maior de 60 anos. Estando 

preenchidos os requisitos legais, portanto, é dê rigor o acolhimento da 

pretensão inicial. Por fim, quanto ao termo inicial do benefício, a 

Jurisprudência do STJ é uníssona em entender que, os benefícios de 

auxílio-acidente, auxílio-doença e aposentadoria por invalidez tem por 

termo inicial a data do requerimento administrativo, ou de sua cessação – 

20/06/2017 – fl. 19. Nesse sentido: “PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUXÍLIO-DOENÇA. TERMO 

INICIAL DO BENEFÍCIO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. 

AGRAVO IMPROVIDO. 1. Havendo indeferimento do benefício em âmbito 

administrativo, o termo inicial dos benefícios previdenciários de 

auxílio-acidente, auxílio-doença e aposentadoria por invalidez fixar-se-á 

na data do requerimento. Precedentes do STJ. 2. Agravo regimental 

improvido.” (STJ – 5ª T. AgRg no Agravo de Instrumento nº 1.107.008 - MG 

(2008/0229903-0). Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima. DJe 15.03.2010). 

“RECURSO ESPECIAL. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. 

RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO. TERMO INICIAL NA DATA DA 

CESSAÇÃO INDEVIDA. O benefício de auxílio-doença cessado 

indevidamente tem como termo inicial a data da cessação indevida, pois 

não constitui novo benefício, mas o restabelecimento de uma relação 

erroneamente interrompida. Recurso especial a que se nega provimento”. 

(STJ – 6ª Turma. REsp 704.004/SC. Rel. Ministro PAULO MEDINA. J. 

06/10/2005. DJ 17/09/2007, p. 365) III – DISPOSITIVO FORTE EM TAIS 

FUNDAMENTOS, e por tudo mais que dos autos consta, julgo 

PROCEDENTE o pedido inicial, condenando a Requerida a pagar a autora 

segurada IVANI CALURA DOS SANTOS o benefício previdenciário de 

AUXÍLIO DOENÇA, nos termos do artigo 18, inc. I, alínea “e”, da Lei 

8.213/91, no valor do salário-de-benefício reajustado pelos índices de 

correção dos benefícios previdenciários, desde a data do requerimento 

administrativo– (20/06/2017 – fl. 19.), EXTINGUINDO o processo com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do NCPC. Sobre as 

prestações em atraso incidirão correção monetária a partir do vencimento 

de cada parcela, na forma prevista na Lei 6.899/81 e Súmulas 43 e 148 do 

STJ e juros de mora devidos em 1% ao mês, a contar da citação até a Lei 

11.960/09, e a partir de então à razão de 0,5% ao mês, nos termos do art. 

1ºF, da Lei 9.494/97, c/c art. 406, do CC/02; c/c 161, § 1º, do CTN; 

enunciado 20 do CJF e da Súmula 204 do STJ, compensando-se eventuais 

benefícios inacumuláveis concedidos no período de cálculo e 

observando-se a prescrição quinquenal conforme Súmula STJ 85. Deixo 

de condenar a requerida em custas e despesas processuais, nos termos 

do art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.289/96; c/c art. 3º, inciso I, da Lei Estadual 

7.603/2001. Condeno a requerida no pagamento de honorários 

advocatícios de sucumbência que fixo em 10% sobre as parcelas 

vencidas, consoante Súmula 111 do STJ, não incidindo, portanto, sobre as 

parcelas vincendas, que serão pagas administrativamente com a 

implantação do benefício no sistema geral de previdência social. 

Considerando o débito vencido, deixo de determinar a remessa de ofício 

para reexame necessário, nos termos do art. 496, do NCPC. Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se com as baixas necessárias. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Número do CPF: 932.652.551-15 Nome 

da Mãe: Virginia Agostinho Calura. Nome do segurado: Ivani Calura dos 

Santos Endereço do segurado: Chácara Santa Luzia, KM 09, Água Boa, 

Juara/MT. Benefício concedido: Auxílio-Doença. Renda mensal atual: 

Salário de Benefício. DIB: 20/06/2017 – data do requerimento 

administrativo. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001319-22.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO PEDROSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GLADYS ELIANA BESS OAB - MT8880-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Processo: 1001319-22.2018.8.11.0018. AUTOR(A): APARECIDO 

PEDROSO REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

SENTENÇA Trata-se de “Concessão de auxílio doença c/c pedido de 

Aposentadoria por Invalidez”, proposta por APARECIDO PEDROSO em 

face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, já qualificado 

nos autos. Analisando os autos verifico que a autora teve o benefício de 

auxílio-doença deferido até 22/05/2018, quando o benefício foi cessado. 

Desse modo, a autora pugnou pelo restabelecimento do benefício do 

auxílio-saúde ou alternativamente a concessão da aposentadoria por 

invalidez e consequentemente o pagamento das verbas em atraso. Juntou 

documentos (f. 10/27). Às f. 28/30 consta o deferimento da justiça gratuita 

e indeferimento do pedido de antecipação da tutela. A requerida 

apresentou proposta de acordo nos autos (f. 45), contudo, o autor não 

aceitou (f. 48). Aportou aos autos à perícia médica (f. 43/44). Apesar de 

devidamente citada/intimada a autarquia deixou transcorrer in albis o prazo 

para apresentação de defesa. É o relatório. Decido. II – FUNDAMENTAÇÃO 
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Trata-se de ação de aposentadoria por invalidez, sob a alegação de que 

fora suspensa a concessão do benefício de auxílio-doença ao autor, 

encontrando-se incapacitado para as atividades laborais. Pois bem. 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: a qualidade de segurado e a 

existência ou não de incapacidade para o trabalho. Quanto ao primeiro 

requisito, neste caso a questão encontra-se superada, uma vez que o 

autor já vinha recebendo o auxilio doença da requerida antes da 

propositura da ação, conforme CNIS de f. 26. A seguir, deve-se 

considerar a existência ou não de doença que afete a capacidade para o 

trabalho, para só posteriormente proceder-se a uma definição do tipo de 

benefício, em função das características da enfermidade, ou seja, se 

cabível aposentadoria por invalidez ou de auxílio-doença. Com relação à 

enfermidade alegada na inicial o Perito descreveu que o autor é acometido 

por diversas alterações patológicas degenerativas em coluna lombar tais 

como: anterolitiase da vertebra L4 sobre a L5, protusões dos discos 

intervertebrais em L1-12, L3- L4- L5 , a abaulamento discais em L5- L5 e 

L5- S1 com compreensão de raízes nervosas, e encontra-se 

impossibilitado de exercer qualquer atividade laboral, alegou ainda que o 

autor apresenta incapacidade total e definitiva, e insuscetível de 

reabilitação (f. 43/44). Assim, a conclusão da perícia médica realizada 

tornou indiscutível o preenchimento do segundo requisito para a 

concessão do benefício por incapacidade, qual seja, a incapacidade para 

exercício da atividade profissional desempenhada pelo segurado 

habitualmente. Cumpre ressaltar ainda que, “(...) A aposentadoria por 

invalidez será concedida, nos termos do art. 42 da Lei n. 8.213/1991, ao 

segurado que, estando ou não em gozo do auxílio-doença, for 

considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o 

exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e será paga 

enquanto permanecer nessa situação. 6. Comprovada, nos autos, a 

qualidade de segurado da parte autora, bem como sua incapacidade 

permanente (total/parcial) para a realização de suas atividades habituais, 

conforme perícia médica judicial, e considerando-se a difícil reabilitação 

para exercer outra profissão em razão de suas condições pessoais, deve 

ser concedido o benefício de aposentadoria por invalidez (...) (TRF1.; 

EDAC 0072600-53.2010.4.01.9199 / MT, Rel. JUIZ FEDERAL AILTON 

SCHRAMM DE ROCHA (CONV.), PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 de 

07/06/2017)” Estando preenchidos os requisitos legais, portanto, é de rigor 

o acolhimento da pretensão inicial. Por fim, quanto ao termo inicial do 

benefício, a Jurisprudência do STJ é uníssona em entender que, os 

benefícios de auxílio-acidente, auxílio-doença e aposentadoria por 

invalidez tem por termo inicial a data do requerimento administrativo, ou de 

sua cessação. Nesse sentido: “PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL 

NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUXÍLIO-DOENÇA. TERMO INICIAL DO 

BENEFÍCIO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. AGRAVO 

IMPROVIDO. 1. Havendo indeferimento do benefício em âmbito 

administrativo, o termo inicial dos benefícios previdenciários de 

auxílio-acidente, auxílio-doença e aposentadoria por invalidez fixar-se-á 

na data do requerimento. Precedentes do STJ. 2. Agravo regimental 

improvido.” (STJ – 5ª T. AgRg no Agravo de Instrumento nº 1.107.008 - MG 

(2008/0229903-0). Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima. DJe 15.03.2010). 

“RECURSO ESPECIAL. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. 

RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO. TERMO INICIAL NA DATA DA 

CESSAÇÃO INDEVIDA. O benefício de auxílio-doença cessado 

indevidamente tem como termo inicial a data da cessação indevida, pois 

não constitui novo benefício, mas o restabelecimento de uma relação 

erroneamente interrompida. Recurso especial a que se nega provimento”. 

(STJ – 6ª Turma. REsp 704.004/SC. Rel. Ministro PAULO MEDINA. J. 

06/10/2005. DJ 17/09/2007, p. 365) III – DISPOSITIVO FORTE EM TAIS 

FUNDAMENTOS, e por tudo mais que dos autos consta, julgo 

PROCEDENTE o pedido inicial, condenando a Requerida a pagar ao autor 

segurado APARECIDO PEDROSO o benefício previdenciário de 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, nos termos do artigo 18, inc. I, alínea 

“a”, da Lei 8.213/91, no valor do salário-de-benefício reajustado pelos 

índices de correção dos benefícios previdenciários, desde a data da 

cessação do benefício – 22/05/2018 (f. 26), extinguindo o processo com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do NCPC. Em razão do 

caráter alimentar das verbas ora deferidas, concedo também à parte 

autora a TUTELA DE URGÊNCIA e determino a IMPLANTAÇÃO do benefício 

de aposentadoria por invalidez, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da 

intimação do requerido desta sentença, sob pena de bloqueio. Sobre as 

prestações em atraso incidirão correção monetária a partir do vencimento 

de cada parcela, na forma prevista na Lei 6.899/81 e Súmulas 43 e 148 do 

STJ e juros de mora devidos em 1% ao mês, a contar da citação até a Lei 

11.960/09, e a partir de então à razão de 0,5% ao mês, nos termos do art. 

1ºF, da Lei 9.494/97, c/c art. 406, do CC/02; c/c 161, § 1º, do CTN; 

enunciado 20 do CJF e da Súmula 204 do STJ, compensando-se eventuais 

benefícios inacumuláveis concedidos no período de cálculo e 

observando-se a prescrição quinquenal conforme Súmula STJ 85. Deixo 

de condenar a requerida em custas e despesas processuais, nos termos 

do art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.289/96; c/c art. 3º, inciso I, da Lei Estadual 

7.603/2001. Condeno a requerida no pagamento de honorários 

advocatícios de sucumbência que fixo em 10% sobre as parcelas 

vencidas, consoante Súmula 111 do STJ, não incidindo, portanto, sobre as 

parcelas vincendas, que serão pagas administrativamente com a 

implantação do benefício no sistema geral de previdência social. 

Considerando o débito vencido, deixo de determinar a remessa de ofício 

para reexame necessário, nos termos do art. 496, do NCPC. Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se com as baixas necessárias. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - 

Juiz de Direito - Número do CPF: 383.776.911-91 Nome da Mãe: Maria 

Rosa. Nome do segurado: Aparecido Pedroso. Endereço do segurado: 

Rua Panamá, n° 556-N, Bairro Jardim América, município de Juara/MT 

Benefício concedido: Aposentadoria por invalidez. Renda mensal atual: Um 

salário mínimo (R$ 1.045,00). DIB: 22/05/2018 – data da cessação do 

benefício

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000479-75.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LIGIA IRACEMA CHRISTOFOLO DE MELLO OAB - PR0081719A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - RJ53588-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Processo: 1000479-75.2019.8.11.0018. AUTOR(A): ANA MARIA 

DE LIMA REU: BANCO PAN S E N T E N Ç A I - RELATÓRIO Trata-se de 

ação de ação civil em que a parte alega não ter relação jurídica com o 

Banco requerido, pleiteando o reconhecimento da inexistência da relação 

jurídica com a restituição de valores e indenização de danos morais. Alega 

a Requerente que ao fazer análise de seus holerites, verificou descontos 

em favor do requerido, a título de “cartão de crédito”, de outubro de 2008 

até setembro de 2018. Aduz que jamais contraiu nenhum empréstimo a 

título de cartão de crédito com o Requerido. Requereu ainda, em sede de 

tutela antecipada que o Requerido suspendesse a cobrança do 

empréstimo realizado em seu holerite. No mérito requereu a condenação 

do requerido no pagamento de danos morais e que seja reconhecida e 

declarada inexistente a relação jurídica com o Banco Requerido, 

devolvendo em dobro, os valores supostamente descontados 

indevidamente dos proventos de seu salário. Com a inicial vieram os 

documentos de fls. 25/169. A antecipação dos efeitos da tutela foi 

deferida às fls. 170/175. Devidamente citado, o requerido apresentou 

contestação, pugnou pela total improcedência dos pedidos. Aduziu, em 

suma, que possui relação jurídica com a parte requerente, apresentando 

instrumento contratual assinado por ela; além da prova de que se 

beneficiou do valor do empréstimo (fls. 196/281). Ainda na contestação a 

parte requerida alegou a prescrição, no que tange aos descontos 

realizados até a o mês de março de 2016. Manifestação da requerente às 

fls. 283/299. É o relatório. II - FUNDAMENTAÇÃO De proêmio, afasto a 

prejudicial de mérito, tendo em vista que se tratando de obrigação de trato 

sucessivo, onde a violação do direito ocorre de forma contínua o termo 

inicial da prescrição é a data correspondente a última parcela, ou seja, 

dezembro de 2018. Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente 

demonstrada pelas provas carreadas aos autos, e para evitar a prática de 

atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo 

para o julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do CPC. 

De proêmio, é necessário ressaltar que “... O julgador não fica obrigado a 
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se manifestar sobre todas as alegações das partes, nem a se ater aos 

fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os seus 

argumentos, tampouco mencionar expressamente cada um dos artigos de 

lei invocados, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a 

decisão, o que de fato ocorreu no caso em apreço”. (...). (STJ - AgInt no 

Agravo em Recurso Especial nº 1.172.964/MG (2017/0236627-8), 4ª 

Turma do STJ, Rel. Marco Buzzi. j. 30.05.2019, DJe 04.06.2019). Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão NÃO assiste à parte requerente. Incumbe a parte 

requerida, em ação de índole consumerista, provar a veracidade de seus 

argumentos, na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da 

inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas são fatos 

extintivos/modificativos do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do 

CPC. Compulsando os autos verifico que a parte requerida conseguiu 

comprovar, satisfatoriamente, com a contestação e os documentos 

juntados, os fatos que contradizem as alegações da parte requerente 

trazidas com a exordial e, provando o que afirmou com a defesa. Com 

efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é saber 

se a parte requerente realizou a contratação do empréstimo junto a 

instituição financeira, e se realmente o valor lhe foi disponibilizado. Em que 

pese as alegações da parte de que nunca realizou qualquer relação 

jurídica com a parte requerida na contratação de “cartão de crédito 

consignado”, que ensejasse a realização da cobrança, esta última 

conseguiu demonstrar que houve a celebração de negócio jurídico entre 

as partes, conforme se infere nos documentos trazido nos autos com a 

contestação. Há nos autos os extratos do cartão de crédito, 

demonstrando que foi utilizado pela requerente, além disso, a mesma alega 

que tem contrato com a requerida cessionária desde o ano de 2008. Por 

fim, os documentos trazidos na contestação comprovam que o serviço 

contratado foi devidamente disponibilizado a requerente, e a mesma utiliza 

a anos o cartão de crédito disponibilizado pela requerida, inclusive do 

serviço de financiamento/saques, a qual é obrigada a adimplir, sob pena 

de enriquecimento ilícito. No mesmo sentido, não pode a parte alegar 

desconhecer se tratar de contratação de empréstimo e utilização do 

cartão de crédito consignado, se durante anos, de forma reiterada e 

frequente, houve os descontos. Outrossim, a parte requerente não trouxe 

aos autos qualquer documento capaz de desconstituir as sólidas 

argumentações e documentos da parte requerida. Desta forma, restou 

comprovada a existência da relação jurídica entre as partes e que, de 

fato, a parte requerente contratou os serviços da Instituição Financeira 

requerida, sendo a cobrança devida. Nesse sentido, a jurisprudência, in 

verbis: JECCMT-0015201) SÚMULA DE JULGAMENTO - ART. 46, DA LEI Nº 

9.099/1995 RECURSO INOMINADO - PRELIMINAR DE PERÍCIA - REJEITADA. 

Não há que se acolher a pretensão de perícia grafotécnica, quando se 

observa que além do contrato assinado idêntico ainda aportou aos autos 

DOCUMENTO de identidade do consumidor (diverso do apresentado na 

inicial), inexistindo se falar em fraude no caso em comento. RECURSO 

INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - CONTRATOS BANCÁRIOS - 

EMPRESTIMO CONSIGNADO - COBRANÇA LEGÍTIMA - PRETENSÃO 

INDENIZATÓRIA IMPROCEDENTE - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA 

MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A parte Recorrente 

alega que não contratou da Instituição Financeira empréstimo consignado 

e que vem sofrendo descontos indevidos. Em razão da inversão do ônus 

da prova, aplicável às relações de consumo, cabe à empresa Reclamada 

comprovar a contratação do serviço ora questionado, ônus do qual a 

mesma se desincumbiu, quando da juntada de comprovação da compra 

efetivada devidamente assinada pelo Consumidor. Vejamos: Documentos 

pessoais juntados na Inicial: Documentos pessoais juntados em 

Contestação: Desta feita, não há como atribuir a responsabilidade à 

empresa Reclamada, quanto aos descontos na conta do consumidor. 

Mantendo-se a sentença integralmente. 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". DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DE 

OFÍCIO - POSSIBILIDADE - ARTIGO 81 DO NCPC. O magistrado ao verificar 

a conduta de má-fé da parte que nega a relação jurídica que, depois se 

descortina, pode aplicar de ofício a pena de litigância de má-fé, nos 

moldes do artigo 81 do NCPC, o qual reconheço neste momento e aplico a 

pena de 5% sobre o valor atualizado da causa, a serem pagos pelo 

recorrente ao recorrido. HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS. Ante 

o reconhecimento da litigância de má-fé, entendo que tal conduta não pode 

ser beneficiada ainda pela gratuidade de justiça, sob pena de se premiar 

àqueles que assim agem no processo, razão pela qual, revogo a 

gratuidade de justiça da recorrente e condeno-a ainda ao pagamento das 

custas processuais e ainda em honorários advocatícios, que nos moldes 

do artigo 55 da Lei 9.099/95 fixo em 10% sobre o valor atualizado da 

causa, somados ainda à pena de litigância acima fixada em 5% sobre o 

valor atualizado da causa. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível nº 0017401-64.2016.8.11.0003, 

Turma Recursal Única dos Juizados Especiais/MT, Rel. Marcelo Sebastião 

Prado de Moraes. j. 09.07.2018, DJe 09.07.2018). TJMT) EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

SUPOSTA FRAUDE – NÃO OCORRÊNCIA – ART. 373, II, DO CPC – CDC 

CONTRATADO – COBRANÇA DAS PARCELAS DO EMPRÉSTIMO – 

EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DA 

RESPONSABILIDADE CIVIL – NÃO OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO 

MORAL NÃO CONFIGURADO – INEXISTÊNCIA DE DEVER REPARATÓRIO – 

REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 

1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EMBARGOS REJEITADOS. 

Tendo o conjunto probatório dos autos evidenciado suficientemente a 

contratação dos serviços pelo consumidor, deve ser considerado 

exercício legal de direito à cobrança das parcelas do empréstimo feito pelo 

consumidor, conforme fixa o art. 188 do Código Civil. O dano moral exige 

prova cabal e inequívoca de três pressupostos essenciais: conduta lesiva 

do agente (ato ilícito), nexo causal e prejuízo efetivo (dano). Ausente um 

destes requisitos, inviável deferir-se a reparação. Na forma do artigo 

1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são 

viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro 

material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso. 

Ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a 

abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos embargos quando 

i n e x i s t e n t e s  v í c i o s  q u e  r e c l a m e m  c o r r e ç ã o .  ( N . U 

0002256-18.2016.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, 

Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019) TJPB-0056268) 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CRÉDITO DISPONIBILIZADO. 

AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE. ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO. 

REPARAÇÃO INDEVIDA. ACERTO DO DECISUM A QUO. DESPROVIMENTO. 

Havendo prova de que o numerário fora devidamente disponibilizado em 

conta-corrente, sem qualquer indício de fraude, não há se falar em 

invalidade do contrato. Ao dever de indenizar impõe-se configuração de 

ato ilícito, nexo causal e dano, nos termos dos arts. 186, 187 e 927 do 

Código Civil, de modo que, ausente demonstração de um destes requisitos 

a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que 

se impõe. (Apelação nº 0020812-37.2010.815.2001, 2ª Câmara 

Especializada Cível do TJPB, Rel. Luiz Silvio Ramalho Júnior. DJe 

10.12.2018). Desta feita, o conjunto probatório autoriza a conclusão de 

que houve relação negocial firmada entre as partes e, que as cobranças 

dos valores se deram em razão de efetiva contratação, não havendo que 

se falar em qualquer ilicitude praticada pela parte requerida. Assim, não se 

verificando a ocorrência de qualquer conduta ilícita ou indevida pela parte 

requerida, não há que se falar em ocorrência de dano material e moral, 

uma vez que, ausentes os requisitos necessários para que haja o dever 

de indenizar. Por fim, vislumbro no presente litígio a existência de litigância 

de má-fé pela parte requerente, frente à notória alteração na realidade dos 

fatos, nos termos do art. 142 do CPC, o que dá ensejo à sua condenação, 

nos termos do art. 81 do Novo Código de Processo Civil. A parte ingressou 

com a presente demanda afirmando não possuir qualquer relação jurídica 

com a Instituição Financeira que autorizasse a cobrança de tais débitos, o 

que implicaria em ato ilícito ensejador de danos morais pelo abalo 

supostamente sofrido. Entretanto, restou demonstrado se tratar de dívida 

devidamente contraída, inclusive acostando aos autos documentos que a 

comprovam. Logo, resta clara a alteração dos fatos, já que a parte 

requerente indica a inexistência da relação jurídica devidamente 

comprovada nos presentes autos, tornando-se a condenação em litigância 

de má-fé medida necessária. Imperioso mencionar, inclusive, que se há 

alguma irregularidade esta encontra-se no agir da parte requerente, que 

na tentativa de se eximir de suas obrigações tentou induzir em erro o juízo, 

alterando a verdade dos fatos, ficando caracterizada a litigância de má-fé 
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prevista no artigo 80 do CPC. III - DISPOSITIVO FORTE EM TAIS 

FUNDAMENTOS julgo improcedentes os pedidos da exordial, declarando 

extinto o feito com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil, e, como consequência, revogo 

a decisão que deferiu a tutela provisória de urgência. Por outro lado, 

condeno a parte requerente à pena de litigância de má-fé no valor 

equivalente a 5% sobre o valor corrigido da causa, a ser revertido em 

favor da parte requerida, na forma do artigo 81, do CPC. Condeno a parte 

requerente ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios. Suspensa a exigibilidade, por ser beneficiária da AJG. Com o 

trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo com as baixas 

necessárias. P.R.I.C. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito-

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000480-60.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LIGIA IRACEMA CHRISTOFOLO DE MELLO OAB - PR0081719A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Processo: 1000480-60.2019.8.11.0018. AUTOR(A): ANA MARIA 

DE LIMA REU: BANCO DAYCOVAL S/A CÓDIGO N° 1000480-60 S E N T E 

N Ç A I - RELATÓRIO Trata-se de ação de ação civil em que a parte alega 

não ter relação jurídica com o Banco requerido, pleiteando o 

reconhecimento da inexistência da relação jurídica com a restituição de 

valores e indenização de danos morais. Alega a Requerente que ao fazer 

análise de seus holerites, verificou descontos em favor do requerido, a 

título de “cartão de crédito”, desde agosto de 2015 até setembro de 2019. 

Aduz que jamais contraiu nenhum empréstimo a título de cartão de crédito 

com o Requerido. Requereu ainda, em sede de tutela antecipada que o 

Requerido suspendesse a cobrança do empréstimo realizado em seu 

holerite. No mérito requereu a condenação do requerido no pagamento de 

danos morais e que seja reconhecida e declarada inexistente a relação 

jurídica com o Banco Requerido, devolvendo em dobro, os valores 

supostamente descontados indevidamente dos proventos de seu salário. 

Com a inicial vieram os documentos de fls. 21/74. A antecipação dos 

efeitos da tutela foi deferida às fls. 76/81. Devidamente citada, o requerido 

apresentou contestação, pugnou pela total improcedência dos pedidos. 

Aduziu, em suma, que possui relação jurídica com a parte requerente, 

apresentando instrumento contratual assinado por ela; além da prova de 

que se beneficiou do valor do empréstimo (fls. 95/164). Ainda na 

contestação a parte requerida, impugnou a justiça gratuita, bem como 

alegou a decadência, tendo em vista que o contrato foi firmado a 04 

(quatro) anos antes da propositura da ação. Manifestação da requerente 

às fls. 189/210. É o relatório. II - FUNDAMENTAÇÃO De proêmio, afasto a 

preliminar aventada, tendo em vista que a parte requerida não demonstrou 

o desacerto da decisão que deferiu a justiça gratuita. Sendo assim, após o 

deferimento da benesse, apenas a comprovação de concessão indevida 

da AJG ensejaria a sua revogação, o que não ocorreu na espécie. 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas aos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou 

protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do CPC. De 

proêmio, é necessário ressaltar que “... O julgador não fica obrigado a se 

manifestar sobre todas as alegações das partes, nem a se ater aos 

fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os seus 

argumentos, tampouco mencionar expressamente cada um dos artigos de 

lei invocados, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a 

decisão, o que de fato ocorreu no caso em apreço”. (...). (STJ - AgInt no 

Agravo em Recurso Especial nº 1.172.964/MG (2017/0236627-8), 4ª 

Turma do STJ, Rel. Marco Buzzi. j. 30.05.2019, DJe 04.06.2019). Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão NÃO assiste à parte requerente. Incumbe a parte 

requerida, em ação de índole consumerista, provar a veracidade de seus 

argumentos, na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da 

inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas são fatos 

extintivos/modificativos do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do 

CPC. Compulsando os autos verifico que a parte requerida conseguiu 

comprovar, satisfatoriamente, com a contestação e os documentos 

juntados, os fatos que contradizem as alegações da parte requerente 

trazidas com a exordial e, provando o que afirmou com a defesa. Com 

efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é saber 

se a parte requerente realizou a contratação do empréstimo junto a 

instituição financeira, e se realmente o valor lhe foi disponibilizado. Em que 

pese as alegações da parte de que nunca realizou qualquer relação 

jurídica com a parte requerida na contratação de “cartão de crédito”, que 

ensejasse a realização da cobrança, esta última conseguiu demonstrar 

que houve a celebração de negócio jurídico entre as partes, conforme se 

infere contrato assinado pela parte autora e outros documentos trazido 

nos autos com a contestação. A assinatura do requerente, lançada na 

procuração “ad judicia” e na declaração de pobreza, são praticamente 

idênticas à assinatura lançada no instrumento contratual, comprovando o 

vínculo contratual havido entre as partes. Há nos autos um comprovante 

de TED, demonstrando que foi transferido para conta em nome da 

requerente, a quantia de R$ 387,00. Da mesma forma, a cédula de crédito 

bancário (fl. 142/147), em que constam todas as informações da 

requerente (qualificação e endereço), bem como do contrato celebrado, 

também está devidamente assinada pela requerente, com assinatura 

idêntica as demais. Ainda, como prova concreta da celebração do 

contrato entre as partes, é a cópia do documento pessoal da parte 

requerente e demais documentos pessoais, que foram juntados ao 

instrumento contratual apresentado pelo requerido. Ora, seria 

praticamente impossível a parte requerida ter uma cópia legível dos 

documentos pessoais do requerente, se este não houve voluntariamente 

entregue no momento da assinatura da avença. Por fim, os documentos 

trazidos na contestação comprovam que o valor contratado foi 

devidamente disponibilizado ao requerente, e o pagamento da parcela vem 

sendo descontado, normalmente, a dezenas de meses. Sendo assim, com 

a mudança das cláusulas contratuais, valor e quantidade das parcelas, é 

inegável a parte tomou o empréstimo financeiro, a qual é obrigada a 

adimplir, sob pena de enriquecimento ilícito. Ora, da simples análise dos 

documentos juntados nos autos, é possível se inferir claramente, que a 

contratação fora realizada pela parte requerente, onde consta de forma 

cristalina se tratar de PROPOSTA DE SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE 

SAQUE VIA CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. No mesmo sentido, não 

pode a parte alegar desconhecer se tratar de contratação de empréstimo, 

se durante dezenas de meses, de forma reiterada e frequente, houve o 

desconto em sua conta. Outrossim, a parte requerente não trouxe aos 

autos qualquer documento capaz de desconstituir as sólidas 

argumentações e documentos da parte requerida. Desta forma, restou 

comprovada a existência da relação jurídica entre as partes e que, de 

fato, a parte requerente contratou os serviços da Instituição Financeira 

requerida, sendo a cobrança devida. Nesse sentido, a jurisprudência, in 

verbis: JECCMT-0015201) SÚMULA DE JULGAMENTO - ART. 46, DA LEI Nº 

9.099/1995 RECURSO INOMINADO - PRELIMINAR DE PERÍCIA - REJEITADA. 

Não há que se acolher a pretensão de perícia grafotécnica, quando se 

observa que além do contrato assinado idêntico ainda aportou aos autos 

DOCUMENTO de identidade do consumidor (diverso do apresentado na 

inicial), inexistindo se falar em fraude no caso em comento. RECURSO 

INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - CONTRATOS BANCÁRIOS - 

EMPRESTIMO CONSIGNADO - COBRANÇA LEGÍTIMA - PRETENSÃO 

INDENIZATÓRIA IMPROCEDENTE - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA 

MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A parte Recorrente 

alega que não contratou da Instituição Financeira empréstimo consignado 

e que vem sofrendo descontos indevidos. Em razão da inversão do ônus 

da prova, aplicável às relações de consumo, cabe à empresa Reclamada 

comprovar a contratação do serviço ora questionado, ônus do qual a 

mesma se desincumbiu, quando da juntada de comprovação da compra 

efetivada devidamente assinada pelo Consumidor. Vejamos: Documentos 

pessoais juntados na Inicial: Documentos pessoais juntados em 

Contestação: Desta feita, não há como atribuir a responsabilidade à 

empresa Reclamada, quanto aos descontos na conta do consumidor. 

Mantendo-se a sentença integralmente. 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". DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DE 
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OFÍCIO - POSSIBILIDADE - ARTIGO 81 DO NCPC. O magistrado ao verificar 

a conduta de má-fé da parte que nega a relação jurídica que, depois se 

descortina, pode aplicar de ofício a pena de litigância de má-fé, nos 

moldes do artigo 81 do NCPC, o qual reconheço neste momento e aplico a 

pena de 5% sobre o valor atualizado da causa, a serem pagos pelo 

recorrente ao recorrido. HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS. Ante 

o reconhecimento da litigância de má-fé, entendo que tal conduta não pode 

ser beneficiada ainda pela gratuidade de justiça, sob pena de se premiar 

àqueles que assim agem no processo, razão pela qual, revogo a 

gratuidade de justiça da recorrente e condeno-a ainda ao pagamento das 

custas processuais e ainda em honorários advocatícios, que nos moldes 

do artigo 55 da Lei 9.099/95 fixo em 10% sobre o valor atualizado da 

causa, somados ainda à pena de litigância acima fixada em 5% sobre o 

valor atualizado da causa. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível nº 0017401-64.2016.8.11.0003, 

Turma Recursal Única dos Juizados Especiais/MT, Rel. Marcelo Sebastião 

Prado de Moraes. j. 09.07.2018, DJe 09.07.2018). TJMT) EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

SUPOSTA FRAUDE – NÃO OCORRÊNCIA – ART. 373, II, DO CPC – CDC 

CONTRATADO – COBRANÇA DAS PARCELAS DO EMPRÉSTIMO – 

EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DA 

RESPONSABILIDADE CIVIL – NÃO OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO 

MORAL NÃO CONFIGURADO – INEXISTÊNCIA DE DEVER REPARATÓRIO – 

REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 

1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EMBARGOS REJEITADOS. 

Tendo o conjunto probatório dos autos evidenciado suficientemente a 

contratação dos serviços pelo consumidor, deve ser considerado 

exercício legal de direito à cobrança das parcelas do empréstimo feito pelo 

consumidor, conforme fixa o art. 188 do Código Civil. O dano moral exige 

prova cabal e inequívoca de três pressupostos essenciais: conduta lesiva 

do agente (ato ilícito), nexo causal e prejuízo efetivo (dano). Ausente um 

destes requisitos, inviável deferir-se a reparação. Na forma do artigo 

1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são 

viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro 

material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso. 

Ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a 

abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos embargos quando 

i n e x i s t e n t e s  v í c i o s  q u e  r e c l a m e m  c o r r e ç ã o .  ( N . U 

0002256-18.2016.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, 

Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019) TJPB-0056268) 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CRÉDITO DISPONIBILIZADO. 

AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE. ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO. 

REPARAÇÃO INDEVIDA. ACERTO DO DECISUM A QUO. DESPROVIMENTO. 

Havendo prova de que o numerário fora devidamente disponibilizado em 

conta-corrente, sem qualquer indício de fraude, não há se falar em 

invalidade do contrato. Ao dever de indenizar impõe-se configuração de 

ato ilícito, nexo causal e dano, nos termos dos arts. 186, 187 e 927 do 

Código Civil, de modo que, ausente demonstração de um destes requisitos 

a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que 

se impõe. (Apelação nº 0020812-37.2010.815.2001, 2ª Câmara 

Especializada Cível do TJPB, Rel. Luiz Silvio Ramalho Júnior. DJe 

10.12.2018). Desta feita, o conjunto probatório autoriza a conclusão de 

que houve relação negocial firmada entre as partes e, que as cobranças 

dos valores se deram em razão de efetiva contratação, não havendo que 

se falar em qualquer ilicitude praticada pela parte requerida. Assim, não se 

verificando a ocorrência de qualquer conduta ilícita ou indevida pela parte 

requerida, não há que se falar em ocorrência de dano material e moral, 

uma vez que, ausentes os requisitos necessários para que haja o dever 

de indenizar. Por fim, vislumbro no presente litígio a existência de litigância 

de má-fé pela parte requerente, frente à notória alteração na realidade dos 

fatos, nos termos do art. 142 do CPC, o que dá ensejo à sua condenação, 

nos termos do art. 81 do Novo Código de Processo Civil. A parte ingressou 

com a presente demanda afirmando não possuir qualquer relação jurídica 

com a Instituição Financeira que autorizasse a cobrança de tais débitos, o 

que implicaria em ato ilícito ensejador de danos morais pelo abalo 

supostamente sofrido. Entretanto, restou demonstrado se tratar de dívida 

devidamente contraída, inclusive acostando aos autos documentos que a 

comprovam. Logo, resta clara a alteração dos fatos, já que a parte 

requerente indica a inexistência da relação jurídica devidamente 

comprovada nos presentes autos, tornando-se a condenação em litigância 

de má-fé medida necessária. Imperioso mencionar, inclusive, que se há 

alguma irregularidade esta encontra-se no agir da parte requerente, que 

na tentativa de se eximir de suas obrigações tentou induzir em erro o juízo, 

alterando a verdade dos fatos, ficando caracterizada a litigância de má-fé 

prevista no artigo 80 do CPC. III - DISPOSITIVO FORTE EM TAIS 

FUNDAMENTOS julgo improcedentes os pedidos da exordial, declarando 

extinto o feito com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil, e, como consequência, revogo 

a decisão que deferiu a tutela provisória de urgência. Por outro lado, 

condeno a parte requerente à pena de litigância de má-fé no valor 

equivalente a 5% sobre o valor corrigido da causa, a ser revertido em 

favor da parte requerida, na forma do artigo 81, do CPC. Condeno a parte 

requerente ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios. Suspensa a exigibilidade, por ser beneficiária da AJG. Com o 

trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo com as baixas 

necessárias. P.R.I.C. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito-
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Processo: 1000472-83.2019.8.11.0018. AUTOR(A): ANA MARIA 

DE LIMA REU: BANCO BMG S.A S E N T E N Ç A I – RELATÓRIO Trata-se 

de ação ordinária com pedido de revisão de contrato bancário, com 

indenização por danos morais, em que a parte alega ter contratado com a 

parte requerida um empréstimo consignado. Com a contratação e o 

depósito do valor do empréstimo, passou a ser descontado do 

holerite/folha de pagamento um valor que pensava ser referente às 

parcelas do empréstimo consignado. Narra que, por fim, descobriu que o 

valor pago mensalmente diz respeito apenas aos juros do período, e que 

de fato teria sido contratado um “cartão de crédito consignado”, e não um 

empréstimo consignado, como lhe havia sido informado. Tal hipótese torna 

a dívida impagável, tendo em vista que o pagamento mensalmente apenas 

toca os juros do período, fazendo com que não haja amortização do 

empréstimo e a dívida se torne cada vez maior. Pugnou pelo deferimento 

de liminar. No mérito, pugnou pela procedência do pedido, com a nulidade 

das contratações dos empréstimos via cartão de crédito consignado, com 

a devolução em dobro dos valores pagos, devidamente corrigidos e 

atualizados. Ainda, pleiteou indenização por dano morais. A liminar foi 

deferida. Citada, a parte requerida apresentou contestação em que 

pugnou pela improcedência dos pedidos. Sustentou que houve a 

contratação de um “cartão de crédito consignado”, defendendo a validade 

do contrato celebrado entre as partes. Afirmou, grosso modo, que a 

requerente contratou BMG Card nº 5313066923932027, tendo inclusive 

assinado o contrato pertinente, disse ainda que na ocasião a requerente 

apresentou seus documentos pessoais. Sustentou a inexistência de dano 

moral; a impossibilidade de restituição em dobro e etc, pugnando pela total 

improcedência dos pedidos. É o relatório. II – FUNDAMENTAÇÃO Entendo 

que o presente feito comporta julgamento antecipado da lide. É cabível o 

julgamento antecipado do mérito nas circunstâncias em que os elementos 

probatórios já existentes nos autos se mostrarem suficientes para a 

formação do convencimento do Magistrado sentenciante, nos termos do 

art. 355, inc. I, do CPC. Não havendo a apresentação de preliminares, 

passo ao exame do mérito do pedido. Inequívoca, no caso em apreço, a 

relação de consumo travada entre os litigantes, incidindo as normas 

protetivas do microssistema contemplado pela Lei nº 8.078/90, nos termos 

do enunciado da Súmula 297 do STJ: "O Código de Defesa do Consumidor 

é aplicável às instituições financeiras”. Alega a parte requerente que 

contratou com a parte requerida um empréstimo consignado, o qual seria 

pago em parcelas mensais descontado dos proventos de seu 

holerite/folha de pagamento. Afirma, contudo, que, mais adiante, veio a 

saber que o empréstimo não foi contratado nas condições exposta 

durante as tratativas, tendo sido contratado um “cartão de crédito 
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rotativo”. Houve na realidade a contratação de um empréstimo na 

modalidade de cartão de crédito rotativo, em que, mensalmente, seria 

descontado de seus vencimentos/benefício valor correspondente à 

importância mínima mensal da fatura do cartão e que, tal desconto jamais 

geraria amortização do débito, fazendo com que tivesse uma “prestação 

perpétua” resultante dos juros e encargos financeiros incidentes, 

enquanto que a dívida original somente aumentaria exponencialmente. 

Cinge-se a controvérsia em saber se é legítimo o negócio jurídico 

celebrado entre as partes - empréstimo na modalidade cartão de crédito 

consignado - e se a parte requerente incidiu em erro substancial quanto 

ao objeto do negócio jurídico. Impede asseverar, por oportuno, que em 

países sérios a contratação de empréstimos no molde dos autos geraria, 

em tese, a prisão dos banqueiros envolvidos, tamanha a lesividade do 

embuste engendrado contra os vulneráveis consumidores. Tanto é 

verdade, que no documentário da Netflix denominado NA ROTA DO 

DINHEIRO SUJO, narra-se a história da “Industria do Consignado” nos 

Estados Unidos, em que um banqueiro foi condenado a mais de dez anos 

de prisão pela prática de atos muito similares, para não dizer idênticos, 

aos retratados nesses autos. Com efeito, transcreve-se resenha de 

crítica especializada acerca dessa nefasta indústria americana do cartão 

de crédito consignado, in verbis: O segundo documentário da série “Na 

rota do dinheiro sujo”, da Netflix, foi traduzido para o português como 

“Indústria do consignado” e fala, é claro, sobre empréstimos consignados. 

Mais especificamente sobre uma empresa, a AMG Services, cujo CEO era 

Scott Tucker, indiciado por lavagem de dinheiro e outros crimes. (...) 

Alguém pode argumentar que Tucker e seus sócios encontraram uma 

brecha na lei e a utilizaram. Portanto, não fizeram nada de ilegal, e, se a lei 

é falha, ela deve ser reformada antes de alguém ser acusado de algum 

crime. Esse argumento talvez até pudesse ser levado em consideração se 

a 500 FastCash, e outras empresas semelhantes, tivessem um método de 

cobrança justo – ou se, pelo menos, elas jogassem limpo com seus 

clientes. Não era o que ocorria. Na 500 FastCash acontecia assim: se 

você pede 500 dólares emprestado, eles te fazem pensar que o valor final 

do empréstimo é 650 dólares. Mas, nas letras miúdas do contrato 

Frankenstein – com frases espalhadas por parágrafos diferentes que, se 

unidas, formam um outro parágrafo -, eles colocam a informação de que, 

se você não entrar em contato com a empresa pedindo para pagar o 

montante total do empréstimo, eles vão descontar sucessivas vezes um 

valor referente à taxa de renovação do empréstimo, e essa taxa NÃO 

será abatida do valor da dívida. O problema, claro, é que os clientes não 

sabiam disso, e achavam que esse valor descontado estava servindo 

para amortizar a dívida, como se fosse um pagamento parcelado. O 

documentário traz trechos de ligações de clientes para a central de 

atendimento da empresa. Dá para sentir o desespero na voz das pessoas. 

É assustador. Também é assustador o fato de que nem Scott Tucker, nem 

Tim Muir, seu advogado, igualmente acusado de vários crimes, acham que 

cometeram uma ilegalidade, ou sequer um erro. Não há nenhum sinal de 

remorso ou arrependimento. Ambos dizem que seguiram as regras do 

jogo. Perto do fim do documentário, um entrevistador pergunta a Scott 

Tucker: “você acha que é um homem ético?”, ao que ele responde: “eu 

sou um homem de negócios”. Acho que isso resume a personalidade do 

homem que fez a sua fortuna em cima do sofrimento e do desespero de 

p e s s o a s  e m  d i f i c u l d a d e s  f i n a n c e i r a s . 

(http://www.paliativos.com.br/na-rota-do-dinheiro-sujo-segundo-episodio /

) Pois bem. A jurisprudência já teve a oportunidade de ressaltar que: “A 

modalidade de contrato de cartão de crédito consignado possui 

destinação e finalidades próprias e, por se operacionalizar de forma 

distinta do contrato padrão de crédito consignado, não pode se 

materializar na escrita imprecisa de um único instrumento contratual que 

aborda duas modalidades contratuais diversas, com o claro intuito de 

induzir o consumidor a erro. Ademais, contratado o cartão de crédito 

consignado, os descontos na remuneração do consumidor não são 

legítimos quando não há utilização do cartão”. (TJMG - Apelação Cível nº 

0042212-76.2016.8.13.0280 (1), 15ª Câmara Cível do TJMG, Rel. Tiago 

Pinto. j. 25.04.2019, Publ. 03.05.2019). Analisando os autos, não vislumbro 

a existência do contrato realizado entre as partes, até mesmo não foi 

acostado aos autos conforme a parte requerida alega em sede de 

contestação. Ao aduzir que a contratação foi feita nos moldes legais, a 

parte requerida atraiu para sí o ônus da prova no sentido de que tenha 

restado claro ao consumidor, que não se tratava de um empréstimo 

consignado típico, mas sim de um cartão de crédito consignado. Pois bem! 

A interferência do Poder Judiciário na revisão dos contratos é autorizada 

em situações excepcionais, quando comprovado o desequilíbrio contratual 

ou lucros excessivos. Compulsando detidamente os autos, verifica-se que 

não há óbice, no caso em comento, que o contrato seja submetido a 

eventual revisão das suas cláusulas. Isso porque é necessário que seja 

reestabelecido o equilíbrio entre as partes contratantes. Qualquer contrato 

eivado de vícios deve ser revisto pelo Judiciário. Nessa senda, tem-se a 

relativização do princípio do pacta sunt servanda. Assim sendo, os 

princípios dele decorrentes, como a obrigatoriedade contratual, autonomia 

de vontades e equilíbrio contratual, para que vigorem de pleno direito, 

devem estar em sintonia com o ordenamento jurídico, bem como 

espelharem isonomia entre as partes. Nos dias atuais, têm-se proliferado 

os empréstimos consignados, que permitem a quitação mediante desconto 

em folha de pagamento ou nos proventos decorrentes de aposentadoria 

ou pensão. As cláusulas constantes do contrato celebrado - Autorização 

de Desconto em Folha - não apresentam a clareza necessária de forma a 

se ter inteira compreensão de que não se tratava de empréstimo 

consignado próprio, mas de empréstimo na modalidade de cartão de 

crédito consignado. Ora, a parte requerida confessou em sua contestação 

que o simples pagamento da parcela mensal jamais ensejaria o 

adimplemento do empréstimo, configurando de maneira inafastável, a 

abusividade da avença. Nesse sentido: TJMT-0149041) APELAÇÃO CÍVEL 

- AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAIS - SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA - EMPRÉSTIMO E CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - 

INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - DESCONTO 

MÍNIMO DA FATURA MENSAL - DÍVIDA INSOLÚVEL - ABUSO E 

ONEROSIDADE EXCESSIVOS - JUROS REMUNERATÓRIOS - MÉDIA DE 

MERCADO - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO - 

AFASTAMENTO - REPETIÇÃO EM DOBRO A SER APURADO EM 

LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - 

SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE 

PROVIDO. Sendo inequívoca a relação de consumo entre as partes, incide 

as normas do CDC, nos termos da Súmula 297 do STJ. No caso dos autos, 

o consumidor foi levado a imaginar que celebraria um contrato de 

empréstimo, quando na verdade se trata de um contrato atípico de cartão 

de crédito, com desconto em seu vencimento, sobre o valor mínimo da 

fatura, fato este confessado na contestação. O banco apelado deixou de 

informar ao autor/apelante, de forma clara e específica, que ele não 

estava celebrando contrato de empréstimo, mas sim contrato de cartão de 

crédito. Igualmente, faltou informação de que os descontos se dariam 

sobre o valor mínimo da fatura. O aludido contrato bancário (cartão de 

crédito consignado em folha de pagamento) levou, mensalmente, ao 

refinanciamento do restante da dívida, com acréscimos de encargos não 

discriminados na avença, o que torna tal modalidade extremamente 

onerosa e lesiva ao consumidor, vez que, apesar dos descontos 

realizados em sua conta, a dívida aumenta de forma vertiginosa com o 

passar do tempo. A conduta do apelado é abusiva, pois, violou os 

princípios da probidade e boa-fé, o que impõe a adequação do contrato em 

questão reconhecendo-o como contrato de mútuo com consignação em 

folha de pagamento, e não de saque com cartão de crédito, permitindo 

aplicar ao caso as diretrizes traçadas para o empréstimo consignado, em 

relação aos encargos pertinentes. Nessas circunstâncias, a exemplo do 

procedimento que se tem adotado nos casos em que se discute a fixação 

da taxa de juros, quando o contrato não é juntado aos autos, tem-se por 

paradigma a taxa média praticada pelo mercado ao tempo da formalização 

da avença. Não há pactuação expressa da capitalização de juros, nem 

mesmo na forma de duodécimo, devendo, portanto, ser afastada a 

incidência do referido encargo, em qualquer periodicidade. Se apurado 

que a parte autora efetuou algum pagamento a maior, a ela deverá ser 

compensada e/ou restituída, em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo 

único, do CDC, podendo ser apurado em sede de liquidação de sentença, 

inclusive se já houve o adimplemento integral da dívida. O desconto 

indevido realizado nos vencimentos do autor/apelante certamente acarreta 

abalo emocional e constrangimento de ordem pessoal, sendo devida a 

indenização por dano moral, aqui fixada em R$ 8.000,00. (Apelação nº 

0009613-16.2015.8.11.0041, 2ª Câmara de Direito Privado do TJMT, Rel. 

Sebastião de Moraes Filho. j. 22.11.2017, DJe 29.11.2017). 

TJMG-1099314) APELAÇÃO CÍVEL. PROCEDIMENTO COMUM. ANULAÇÃO 

DE NEGÓCIO JURÍDICO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DÍVIDA 

INSOLÚVEL. ERRO SUBSTANCIAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO 

MORAL. 1 - É cabível a anulação do negócio jurídico eivado de erro 

substancial e redigido de forma ardilosa a fim de induzir o consumidor a 
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erro, acreditando celebrar contrato de empréstimo consignado comum. 2 - 

Havendo prova do pagamento e da má-fé da instituição financeira que 

oferta ao consumidor contrato de empréstimo vinculado a cartão de 

crédito e, portanto, mais oneroso do que o empréstimo consignado, é 

cabível a restituição em dobro, nos termo do art. 42, § único, do CDC. 3 - 

Configura de dano moral a retenção parcial dos proventos de 

aposentadoria do consumidor, verba de caráter alimentar, que foi 

ludibriado a contratar serviço diverso do que pretendia e contrário a seus 

interesses. (Apelação Cível nº 0072690-80.2015.8.13.0384 (1), 12ª 

Câmara Cível do TJMG, Rel. José Flávio de Almeida. j. 13.06.2018, Publ. 

19.06.2018). De acordo com art. 6º, inciso III do CDC, é direito básico do 

consumidor fornecer, de forma clara e adequada, as informações sobre 

os produtos e serviços que oferecem, conforme in verbis: “a informação 

adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com 

especificação correta de quantidade, características, composição, 

qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que 

apresentem”. O contrato firmado entre as partes é denominado de 

empréstimo e cartão de crédito consignado, por meio do qual a instituição 

financeira cobra um valor mínimo que é descontado na folha de pagamento 

do consumidor. O valor restante é mensalmente refinanciado pelo banco, o 

que ocasiona um aumento imensurável da dívida, tornando inviável a sua 

quitação pelo devedor. Sendo assim, por todo o contexto probatório, 

tem-se que a parte requerida não se desincumbiu de demonstrar que a 

parte requerente foi informada dos exatos termos do contrato, uma vez 

que a sua intenção era de contratar um empréstimo consignado. In casu, 

não é possível aferir que o consumidor tenha sido devidamente 

esclarecido sobre as cláusulas contratuais. Consoante a parte requerente 

narra, em sua exordial, que acreditava estar contratando empréstimo 

consignado é totalmente verossímil. Primeiro, porque o contrato não foi 

apresentado. Além disso, não houve demonstração nos autos de que a 

parte requerente tenha se utilizado de um cartão de crédito emitido em 

consequência do instrumento contratual ora analisado, fato este que 

indica que, ao assinar o contrato de crédito, pretendia a obtenção do 

empréstimo. Deve ser levado em conta, ainda, que o contrato prevê o 

desconto em folha do valor mínimo da fatura, o que gera lucros 

exorbitantes para o Banco e desvantagem excessiva para o consumidor, 

já que sobre o saldo da fatura incidem juros do cartão de crédito, que são 

mais elevados do que de outra modalidade. Note-se que o pagamento do 

valor mínimo da fatura implica o refinanciamento do restante da dívida, não 

sendo suficiente para amortiza-la. O que ocorreu na hipótese foi a indução 

da parte requerente a erro, visto que acreditava estar contratando um 

empréstimo consignado, enquanto, em verdade, incidiam encargos 

excessivos em razão do pagamento mínimo da fatura. Sucede, portanto, a 

inegável violação dos princípios da informação, probidade e da boa-fé 

contratual. Assim, o contrato firmado entre as partes é abusivo, uma vez 

que afronta os princípios consumeristas e deixa o consumidor em 

desvantagem exagerada, fazendo-se necessária a sua revisão, nos 

termos do art. 6º, V do CDC. Assim, o percentual dos juros deve ser 

fixado de acordo com média do mercado para a espécie "crédito pessoal 

consignado” para a espécie de trabalhador (aposentado; setor público; 

setor privado), à época em que celebrado, conforme indicação do Banco 

Central. Vê-se, portanto, que se a parte requerente tivesse inteira 

compreensão sobre o negócio jurídico que estava celebrando, não o 

firmaria. O artigo 138 do Código Civil de 2002 permite a anulação de 

negócio jurídico quando decorrente de erro substancial concernente ao 

objeto principal da declaração. Vejamos: “São anuláveis os negócios 

jurídicos, quando as declarações de vontade emanarem de erro 

substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em 

face das circunstâncias do negócio”. No mesmo sentido, vários Tribunais 

de Justiça têm rechaçado a validade dos “cartões de crédito 

consignados”, na hipótese de erro substancial do consumidor, que 

pretendia apenas obter um empréstimo consignado. Nesse sentido: 

TJMG-1236663) APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO 

C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - VÍCIO DE 

CONSENTIMENTO - EMPRÉSTIMO PESSOAL - ERRO SUBSTANCIAL - 

CONTRATAÇÃO INVÁLIDA - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - 

RESTITUIÇÃO DOS VALORES - REPARAÇÃO POR DANO MORAL - 

PREJUÍZO CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO - CRITÉRIOS DE 

ARBITRAMENTO. A força obrigatória dos Contratos cede às máculas que 

recaem sobre a manifestação volitiva, que têm o condão de tornar nulo ou 

anulável o negócio jurídico, o que ocorre nas hipóteses de erro, dolo, 

coação, estado de perigo, lesão e fraude. O Contrato, quando 

comprovadamente realizado com vício de consentimento, é passível de 

anulação. As pessoas jurídicas prestadoras de serviços respondem, 

objetivamente, por prejuízos decorrentes de falha na consecução de suas 

atividades, por se tratar de responsabilidade oriunda do risco do 

empreendimento. As cobranças de parcelas, mediante consignações 

mensais em folha de pagamento, com base em inválida e anulada 

contratação de Empréstimo Pessoal, autorizam a restituição dos 

respectivos valores. Essas condutas ilegais atentam contra o Sistema de 

Proteção ao Consumidor e materializam práticas abusivas e deflagradoras 

de dano moral. No arbitramento do valor indenizatório devem ser 

observados os critérios de moderação, proporcionalidade e razoabilidade 

em sintonia com o ato ilícito e as suas repercussões. O ressarcimento por 

dano extrapatrimonial não pode servir como fonte de enriquecimento do 

indenizado, nem consubstanciar incentivo à reincidência do responsável 

pela prática dos ilícitos. (Apelação Cível nº 6017062-46.2015.8.13.0079 

(1), 17ª Câmara Cível do TJMG, Rel. Roberto Vasconcellos. j. 11.04.2019, 

Publ. 15.04.2019). TJDFT-0445666) APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO 

DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. 

INDUÇÃO DO CONSUMIDOR A CONTRATAR CARTÃO DE CRÉDITO 

CONSIGNADO SOB A APARÊNCIA DE CELEBRAÇÃO DE MÚTUO. 

CONDUTA ABUSIVA. CLÁUSULAS OMISSAS, CONFUSAS E QUE TRAZEM 

PREVISÃO DE DESCONTO EM CONTRACHEQUE POR PERÍODO 

INDETERMINADO. NULIDADE. RECONHECIMENTO DO EMPRÉSTIMO NOS 

MOLDES OFERTADOS AO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA E 

INJUSTIFICADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO VERIFICADA. 1. A discussão referente à 

contratação de cartão de crédito consignado perante instituição 

financeira, quando o usuário do serviço acreditava estar procedendo à 

celebração de um mútuo, configura relação de consumo. Hipótese que se 

amolda ao Enunciado nº 297 da Súmula do colendo Superior Tribunal de 

Justiça. 2. Configura conduta abusiva da instituição financeira induzir o 

consumidor a contratar cartão de crédito consignado sob a aparência da 

celebração de contrato de empréstimo. As cláusulas omissas e confusas, 

bem como as que determinem o desconto no contracheque do consumidor 

por período indeterminado são nulas, uma vez que violam a boa-fé e 

estabelecem obrigações abusivas, nos termos do art. 51, inc. IV, do 

Código de Defesa do Consumidor. Deve ser reconhecida a contratação de 

empréstimo nos moldes ofertados ao consumidor, sendo que os 

descontos procedidos em valor superior ao necessário para quitação do 

mútuo são indevidos e injustificados. Por isso, devem ser restituídos em 

dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. 3. Resta 

configurado dano moral na conduta da instituição financeira que realiza 

descontos indevidos no contracheque de consumidor induzido a contratar, 

por meio de cartão de crédito, operação de crédito consignado sob a 

aparência da celebração de negócio de mútuo. 4. Se verificado que a 

parte não procedeu à alteração da verdade dos fatos, não é possível a 

condenação por litigância de má-fé nos termos do art. 80, inc. II, do Código 

de Processo Civil. 5. Recurso conhecido e provido. (Processo nº 

20160310126430 (1077977), 3ª Turma Cível do TJDFT, Rel. Álvaro Ciarlini. 

j. 21.02.2018, DJe 02.03.2018). TJPR-1173672) APELAÇÃO CÍVEL. 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATO DE CARTÃO 

DE CRÉDITO CONSIGNADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DO 

PEDIDO. RECURSO DE AMBAS AS PARTES. APELO DO BANCO. DEFESA 

PELA CONTRATAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E 

VALIDADE DAS CLÁUSULAS. PARTE AUTORA INDUZIDA EM ERRO. 

TERMO DE ADESÃO A CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO PARA 

EMPRÉSTIMO SEM ASSINATURA DO AUTOR. QUANTIA DISPONIBILIZADA 

POR MEIO DE ORDEM DE PAGAMENTO. ACRÉSCIMO DE ENCARGOS DO 

ROTATIVO. INCONCEBÍVEL QUE A PARTE AUTORA PRETENDESSE 

CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO POR MEIO MAIS ONEROSO QUE 

A MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO 

NÃO UTILIZADO PARA COMPRAS. AUSÊNCIA DE CLAREZA QUE LEVA O 

CONSUMIDOR A REALIZAR OPERAÇÃO DIVERSA DA PRETENDIDA. ERRO 

SUBSTANCIAL. RECONHECIDA A IRREGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. 

NULIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO AO STATUS QUO ANTE. 

DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO PELA PARTE APELADA DOS VALORES 

RECEBIDOS. COMPENSAÇÃO. REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO A TÍTULO 

DE MULTA DIÁRIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. POR 

MAIORIA DE VOTOS. APELO DO AUTOR. PLEITO PELA RESTITUIÇÃO EM 

DOBRO. CABIMENTO VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. 

CONDENAÇÃO DO RÉU EM DANOS MORAIS. PROVIMENTO. DANOS 
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MORAIS VERIFICADOS. ATITUDE REPROVÁVEL DO BANCO E 

VERIFICAÇÃO DE MÁ-FÉ. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. 

POR MAIORIA DE VOTOS. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DO BANCO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 

DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. (Processo nº 

0021923-92.2018.8.16.0014, 13ª Câmara Cível do TJPR, Rel. Rosana 

Andriguetto de Carvalho. j. 13.03.2019, maioria, DJ 03.04.2019). Com 

efeito, a parte requerente não realizaria o negócio jurídico se, no ato de 

contratação, tivesse conhecimento de que as prestações mensais jamais 

ensejariam o adimplemento da dívida. E pior, que ainda assim continuaria 

devedora de valor altíssimo em decorrência da incidência dos juros e 

encargos financeiros, o que tornaria impagável a dívida a despeito dos 

citados “pagamentos” mensais. Nesse sentido, restou demonstrada, na 

espécie, que a parte requerente incidiu em erro substancial quanto ao 

objeto do negócio, o que autoriza a sua anulação. A parte, inspirada em 

engano ou na ignorância da realidade, contratou empréstimo na 

modalidade de cartão de crédito consignado quando pretendia efetuar 

empréstimo consignado típico. Assim, qualquer valor que tenha sido 

descontado da folha/holerite da parte requerente acima do valor integral 

efetivamente emprestado e corrigido com as taxas médias de mercado, 

devem ser restituídos em dobro à parte requerente, na forma do artigo 42, 

parágrafo único, do CDC, eis que indevido. É certo que os descontos 

indevidos na folha/holerite da parte requerente, verba de caráter alimentar, 

repercutem nos seus direitos da personalidade e amparam a procedência 

do pedido de reparação pelo dano extrapatrimonial experimentado. O 

desconto indevido compromete a subsistência da parte requerente, fato 

que certamente lhe causou angústia e sofrimento aviltantes. Demais disso, 

configura abuso de direito gritante o fato de se induzir o consumidor a 

erro, submetendo-o a um contrato de cartão de crédito rotativo impagável, 

literalmente escravizando o consumidor, quando este pensava estar 

contratando um mero empréstimo pessoal consignado. Em casos 

semelhantes, a jurisprudência tem entendido ser cabível a condenação por 

danos morais. Nesse sentido: TJRJ-0687573) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO 

CONSIGNADO. FALHA NOS DEVERES DE INFORMAÇÃO E 

TRANSPARÊNCIA. FALTA DE BOA-FÉ CONTRATUAL. INDUZIMENTO DO 

CONSUMIDOR EM ERRO. DANO MORAL. Sentença que julgou procedentes 

os pedidos para: declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito e 

determinar a incidência de juros e demais ônus, no valor efetivamente 

emprestado de R$ 1.132,96 (hum mil cento e trinta e dois reais e noventa e 

seis centavos), de acordo com a taxa média de juros praticada no 

mercado à época da contratação; condenar o réu a repetir em dobro o 

valor excedente cobrado após a liquidação do cálculo acima; condenar o 

réu a pagar R$ 4.000,00 (quatro mil reais) por danos morais, bem como 

custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o 

valor da condenação. O objeto da lide é a modificação e nulidade de 

cláusulas contratuais referentes ao contrato de adesão à consignação de 

descontos para pagamento de empréstimos e cartão de crédito, por meio 

do qual foi disponibilizado ao apelado uma linha de crédito. Alegou o autor 

que acreditava ter celebrado contrato de empréstimo consignado em folha 

junto ao banco réu, contudo contratou cartão de crédito consignado, sem 

previsão de término dos descontos. Consumidor que claramente foi 

induzido a erro quando da contratação. Do desconto mensal efetuado 

para pagamento mínimo do cartão somente são abatidos os encargos de 

financiamento, enquanto o valor principal da dívida é mensalmente 

refinanciado, acrescido de juros exorbitantes, dentre outros encargos. O 

contrato está eivado de vício do erro substancial, nos termos dos artigos 

138 e 139, I, do Código Civil. Evidentes abusividade e lesividade praticadas 

pela financeira, que angaria vantagem excessiva em detrimento do 

consumidor, mostra-se caracterizada a prática abusiva a ensejar a 

nulidade do contrato, na forma do artigo 51, IV e § 1º, III, do Código de 

Defesa do Consumidor. De outro lado, haja vista que o autor pretendia a 

celebração de empréstimo consignado, o conteúdo do contrato nesse 

ponto deve ser mantido em prol da conservação do princípio do 

consensualismo. Repetição do indébito em dobro, na forma do artigo 42, 

parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor. A abusividade 

trazida pela modalidade de contratação, aliada a ausência de juntada de 

contrato de empréstimo tem o condão de atestar a má-fé do fornecedor 

que promoveu a cobrança ilícita. Inúmeros precedentes deste Tribunal de 

Justiça. Dano moral amplamente configurado na espécie. Quantum 

reparatório. Utilização do método bifásico para arbitramento do dano. 

Fixação da indenização que merecia uma pequena elevação a fim de 

compensar os danos sofridos pelo apelado-autor, em decorrência dos 

fatos narrados na petição inicial e devidamente comprovados no 

processo. Todavia, em respeito ao princípio do non reformatio in pejus, 

visto que não houve recurso para sua majoração, deve permanecer o 

valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) tal como lançado no julgado de 

primeiro grau. Honorários sucumbenciais majorados na forma do artigo 85, 

§ 11 do Código de Processo Civil. Desprovimento do recurso. (Apelação 

nº 0019110-73.2016.8.19.0210, 24ª Câmara Cível do TJRJ, Rel. Alcides da 

Fonseca Neto. j. 30.01.2019). A indenização por danos morais não visa 

apenas reparar os desgastes e aborrecimentos sofridos pela vítima. São 

valores materialmente inapreciáveis. Nada impede, contudo, a fixação de 

um valor que amenize tais danos. Visa também inibir que novas lesões 

sejam praticadas com base em fatos semelhantes. O estabelecimento do 

quantum compensatório deverá atender à duplicidade de fins, mas 

atendendo a condição econômica da vítima, bem como a capacidade 

financeira do agente causador do dano, de modo a atender a composição 

adequada da compensação da dor sofrida e, em contrapartida, punir o 

infrator. Tudo sob o prudente arbítrio do julgador e sob critérios de 

razoabilidade extraídos das condições objetivas dos autos, modo e 

extensão do dano, e condições pessoais de vida da vítima, econômica e 

social, critérios esses que imporão os limites para que o decisum não 

desborde da realidade, e sirvam de ponte de equilíbrio à justiça da 

condenação. Assim, como o critério para fixação do valor indenizatório 

passa pela verificação das repercussões do ato ilícito na vida da vítima e, 

considerando as diretrizes traçadas e as circunstâncias dos autos, 

entendo que o quanto indenizatório no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), apresenta-se razoável e condizente com o princípio do não 

enriquecimento sem causa. III - DISPOSITIVO FORTE EM TAIS 

FUNDAMENTOS julgo procedentes os pedidos formulados para: (a) 

declarar inexistente o negócio jurídico referente ao empréstimo na 

modalidade “cartão de crédito consignado” ; (b) revisar o contrato, 

declarando-o como empréstimo consignado típico, cujo o percentual dos 

juros deve ser fixado de acordo com média do mercado para a espécie 

"crédito pessoal consignado” para a espécie de trabalhador (aposentado; 

setor público; setor privado), conforme o caso, à época em que celebrado, 

conforme indicação do Banco Central. (c) declarar válidos os descontos 

mensais na folha/holerites da parte requerente até o limite do valor integral 

do contrato; (d) condenar a parte requerida a restituir, em dobro, 

quaisquer valores descontados da folha/holerite da parte requerente em 

montante superior ao total efetivamente disponibilizado ao consumidor, os 

quais deverão ser corrigidos monetariamente a partir da data dos 

respectivos descontos, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) 

ao mês, por força do artigo 406 do Código Civil de 2002, a partir da data da 

citação.e, como consequência, revogo a decisão que deferiu a tutela 

provisória de urgência. Confirmo a decisão que deferiu a tutela provisória 

de urgência. Condeno a parte requerida ao pagamento de custas 

processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o proveito 

econômico obtido. P.R.I.C. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de 

Direito-

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000287-79.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

LAUDICELIA ALVES VIVIAN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA ALBERTINI COLET OAB - MT0020262A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Processo: 1000287-79.2018.8.11.0018. AUTOR(A): LAUDICELIA 

ALVES VIVIAN REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 

S E N T E N Ç A I - RELATÓRIO LAUDICELIA ALVES VIVIAN, qualificada 

nos autos, moveu a presente “Ação Previdenciária de Amparo Social a 

Pessoa Portadora de Deficiência” em face do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS, alegando estar incapacitada para desenvolver 

qualquer tipo de atividade laboral e ter uma vida independente. Juntou 

documentos em fls. 09/80. Às fls. 81/83 consta o deferimento da justiça 

gratuita e indeferimento do pedido de antecipação da tutela. Estudo 

socioeconômico acostado às fls. 88/91. Citado o requerido apresentou 

contestação em fls. 98/107, alegando a não comprovação das exigências 
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legais para a concessão do benefício pleiteado. Perícia médica acostada 

às fl. 118. Manifestação da autora à fl. 119, pugnando pela procedência 

da ação. A Autarquia não se manifestou quanto ao laudo pericial. É o 

sucinto relatório. Decido. II - FUNDAMENTAÇÃO Dispõe a Constituição 

Federal: Art. 203 - “A assistência social será prestada a quem dela 

necessitar, independentemente de contribuição à seguridade social, e tem 

por objetivos: (...) V – a garantia de um salário mínimo de benefício mensal 

à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir 

meios de prover à própria manutenção ou tê-la provida por sua família, 

conforme dispuser a lei.” Regulamentando o referido dispositivo veio a Lei 

Federal nº 8.742/93 assim definindo: “Art. 20 – O benefício de prestação 

continuada é a garantia de um salário-mínimo mensal à pessoa com 

deficiência e ao idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais que 

comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção nem de 

tê-la provida por sua família. (Redação dada pela Lei nº 12.435, de 2011) § 

1o Para os efeitos do disposto no caput, a família é composta pelo 

requerente, o cônjuge ou companheiro, os pais e, na ausência de um 

deles, a madrasta ou o padrasto, os irmãos solteiros, os filhos e enteados 

solteiros e os menores tutelados, desde que vivam sob o mesmo teto. 

(Redação dada pela Lei nº 12.435, de 2011) § 2o Para efeito de 

concessão deste benefício, considera-se pessoa com deficiência aquela 

que tem impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, 

intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, 

podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em 

igualdade de condições com as demais pessoas. (Redação dada pela Lei 

nº 12.470, de 2011) § 3o Considera-se incapaz de prover a manutenção 

da pessoa com deficiência ou idosa a família cuja renda mensal per capita 

seja inferior a 1/4 (um quarto) do salário-mínimo. (Redação dada pela Lei 

nº 12.435, de 2011) § 4o O benefício de que trata este artigo não pode ser 

acumulado pelo beneficiário com qualquer outro no âmbito da seguridade 

social ou de outro regime, salvo os da assistência médica e da pensão 

especial de natureza indenizatória. (Redação dada pela Lei nº 12.435, de 

2011) § 5o A condição de acolhimento em instituições de longa 

permanência não prejudica o direito do idoso ou da pessoa com 

deficiência ao benefício de prestação continuada. (Redação dada pela Lei 

nº 12.435, de 2011) § 6º A concessão do benefício ficará sujeita à 

avaliação da deficiência e do grau de impedimento de que trata o § 2o, 

composta por avaliação médica e avaliação social realizadas por médicos 

peritos e por assistentes sociais do Instituto Nacional de Seguro Social - 

INSS. (Redação dada pela Lei nº 12.470, de 2011) (...)”. Logo, constata-se 

que dois são os requisitos legais para a concessão do benefício Amparo 

Social: 1) portador de deficiência que esteja incapacitado para a vida 

independente e para o trabalho e ao idoso com 65 anos ou mais; e 2) cuja 

renda mensal per capita seja inferior a ¼ do salário mínimo. No caso 

presente, verifica-se a ocorrência dos requisitos legais. Quanto ao 

primeiro requisito, neste caso a questão encontra-se superada, diante da 

perícia de fl. 118, que deixa claro a deficiência da autora, pois constatou 

que ela é portadora de espondilartrose lombar associada a transtorno de 

discos intervertebrais conhecida como discopatia degenerativa, bem como 

encontra-se de modo permanente incapacitada para o trabalho de 

qualquer tipo, sendo incapaz de prover seu próprio sustento. Cumpre 

ressaltar ainda que, “(...) sendo a incapacidade laborativa parcial, porém 

permanente, somadas as condições pessoais do autor para o exercício de 

qualquer profissão, acrescentando-se o meio social em que vive e o nível 

econômico, enquanto não houver reabilitação, subsiste direito ao benefício 

por incapacidade (...)” (TRF1 – 2ª Turma. AC 2006.01.99.009784-0/GO. 

Rel. Des. Federal Francisco de Assis Betti. DJF1 p.88 de 02/04/2009). 

Ademais, pelos dados obtidos no estudo socioeconômico realizado às fls. 

88/91, constatou-se que a autora vive em precária situação econômica. III 

- DISPOSITIVO FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, julgo procedente o pedido 

inicial, condenando a Requerida a pagar à Autora LAUDICELIA ALVES 

VIVIAN, o benefício previdenciário de AMPARO SOCIAL, nos termos da 

legislação invocada, no valor de UM SALÁRIO MÍNIMO POR MÊS (R$ 

1.045,00), desde o requerimento administrativo (19/08/2016– fl. 12), 

extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I 

do NCPC. Sobre as prestações em atraso incidirão correção monetária a 

partir do vencimento de cada parcela, na forma prevista na Lei 6.899/81 e 

Súmula 148 do STJ e juros de mora devidos em 1% ao mês, a contar da 

citação até a Lei 11.960/09, e a partir de então à razão de 0,5% ao mês, 

nos termos do art. 1ºF, da Lei 9.494/97, c/c art. 406, do CC/02; c/c 161, § 

1º, do CTN; enunciado 20 do CJF e da Súmula 204 do STJ. Deixo de 

condenar a requerida em custas e despesas processuais, nos termos do 

art. 1º, § 1º, da lei nº 9.289/96; c/c art. 3º, inc. I, da Lei Estadual 

7.603/2001. Condeno a requerida no pagamento de honorários 

advocatícios de sucumbência que fixo em 10% sobre as parcelas 

vencidas, consoante Súmula 111, do STJ, não incidindo, portanto, sobre 

as parcelas vincendas, que serão pagas administrativamente com a 

implantação do benefício no sistema geral de previdência social. 

Considerando o débito vencido, deixo de determinar a remessa de ofício 

para reexame necessário, nos termos do art. 496, do NCPC. Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se com as baixas necessárias. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - 

Juiz de Direito -

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001328-81.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIVAL DOS SANTOS SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GLADYS ELIANA BESS OAB - MT8880-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Processo: 1001328-81.2018.8.11.0018. AUTOR(A): ROSIVAL DOS 

SANTOS SILVA REU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 

Autos n° 1001328-81.2018 SENTENÇA ROSIVAL DOS SANTOS SILVA, 

qualificado nos autos, moveu a presente “ Ação de Prestação Continuada 

(Benefício de Amparo Assistencial), cumulado com pedido de Tutela 

Antecipada” em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS, alegando ser portador de deficiência física e não possuir condições 

financeiras para suprir suas necessidades básicas. Juntou documentos 

às fls. 11/32. Às fls. 33/35 consta o deferimento da justiça gratuita e 

indeferimento do pedido de antecipação da tutela Aportou aos autos a 

perícia às fls. 81/82 e o estudo social em fl. 75/77. Intimadas as partes 

para manifestarem, quedaram-se inertes. É o sucinto relatório. Decido. 

Dispõe a Constituição Federal: Art. 203 - “A assistência social será 

prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à 

seguridade social, e tem por objetivos: (...) V – a garantia de um salário 

mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso 

que comprovem não possuir meios de prover à própria manutenção ou 

tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei.” Regulamentando o 

referido dispositivo veio a Lei Federal nº 8.742/93 assim definindo: Art. 20 

– “O benefício de prestação continuada é a garantia de 1 (um,) salário 

mínimo mensal à pessoal pessoa portadora de deficiência e ao idoso com 

70 anos ou mais e comprovem não possuir meios de prover à própria 

manutenção e nem de tê-la provida por sua família. (...). § 2º Para efeito de 

concessão deste benefício, a pessoa portadora de deficiência é aquela 

incapacitada para a vida independente e para o trabalho. § 3º 

Considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa portadora de 

deficiência ou idosa a família cuja renda mensal per capita seja inferior a ¼ 

do salário mínimo.” Logo, constata-se que dois são os requisitos legais 

para a concessão do benefício Amparo Social: 1) portador de deficiência 

que esteja incapacitado para a vida independente e para o trabalho e ao 

idoso com 65 anos ou mais; e 2) cuja renda mensal per capita seja inferior 

a ¼ do salário mínimo. Contudo, embora restou demonstrado que a renda 

per capita do autor é inferior a ¼ do salário mínimo, o laudo médico 

constatou que o periciando não possui incapacidade para a vida 

independente e para o trabalho. Embora portador de disacusia 

neurosensorial profunda bilateral (surdez), ele está apenas limitado, e não 

há incapacidade pra sua atividade. Sim, pois segundo o laudo pericial o 

autor pode realizar trabalhos braçais. A ausência de comprovação do 

atendimento a um dos requisitos exigidos pela Lei 8.742/93 enseja o 

indeferimento do benefício de amparo social. Neste sentido: 

“ASSISTENCIAL. PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO 

CONTINUADA. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. SENTENÇA IMPROCEDENTE 

MANTIDA. 1. O benefício de prestação continuada é devido à pessoa com 

deficiência e ao idoso com 65 anos ou mais, que comprovem não possuir 

meios de prover a própria manutenção nem de tê-la provida por sua 

família. 2. A família com renda mensal per capita inferior a ¼ do 

salário-mínimo não é capaz de prover de forma digna a manutenção do 

membro idoso ou portador de deficiência física (§ 3º, art. 20, Lei 8.742/93). 

Contudo, o legislador não excluiu outras formas de verificação da 
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condição de miserabilidade. Precedentes do STJ, da TNU e desta Corte. 3. 

Outro benefício assistencial ou previdenciário, de até um salário-mínimo, 

pago a idoso, ou aposentadoria por invalidez de valor mínimo paga à 

pessoa de qualquer idade, não deverão ser considerados para fins de 

renda per capita; devendo-se excluir tanto a renda quanto a pessoa do 

cômputo para aferição do requisito (PEDILEF 200870950021545, JUIZ 

FEDERAL SEBASTIÃO OGÊ MUNIZ, TNU - Turma Nacional de 

Uniformização, DJ 15/09/2009). 4. Estudo social de fl. 42 demonstra a 

condição de vulnerabilidade social da requente. 5. Ocorre, porém, que o 

laudo pericial de fls. 37/39 foi claro ao afirmar que a parte autora pode 

desempenhar outra atividade laboral. Consignou que, embora portadora de 

sequelas de poliomielite, ela está apenas limitada, e não há incapacidade 

pra sua atividade. 6. A ausência de comprovação do atendimento a um 

dos requisitos exigidos pela Lei 8.742/93 enseja o indeferimento do 

benefício de amparo social. 7. Apelação improvida. (TRF1.; AC 

0057314-64.2012.4.01.9199 / MA, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL 

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

ROCHA (CONV.), SEGUNDA TURMA, e-DJF1 p.2671 de 04/09/2015)” 

Portanto, constato que o autor não preenche os requisitos necessários 

para a concessão do benefício pleiteado. FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS 

julgo improcedente o pedido inicial, extinguindo o processo com resolução 

de mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do NCPC. Sem custas e 

honorários, ante a gratuidade da justiça. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se com as baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito-

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000718-16.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO LEMOS LEAL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA ALBERTINI COLET OAB - MT0020262A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Processo: 1000718-16.2018.8.11.0018. AUTOR(A): MARIO LEMOS 

LEAL REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 

SENTENÇA “Concessão de benefício de auxílio-doença e ou 

sucessivamente Aposentadoria por Invalidez, proposta por MARIO LEMOS 

LEAL em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, já 

qualificado nos autos. Analisando os autos verifico que o autor teve o 

benefício de auxilio doença deferido e obteve recebimentos até 22 de 

setembro de 2019, quando o benefício foi cessado. Desse modo, o autor 

pugnou pela concessão da aposentadoria por invalidez e 

consequentemente o pagamento das verbas em atraso. Juntou 

documentos (fls. 10/81). Às fls. 82/84 consta o deferimento da justiça 

gratuita e indeferimento do pedido de antecipação da tutela. Citado o 

requerido apresentou contestação em fls. 90/98, alegando a não 

comprovação das exigências legais para a concessão do benefício 

pleiteado. Aportou aos autos à perícia médica (fls. 113/114). O autor 

manifestou à fl. 116, pugnando pelo prosseguimento do feito. Embora 

intimada a Autarquia para manifestar quanto a juntada do laudo pericial, 

quedou-se inerte (fl. 117). É o relatório. Decido. II – FUNDAMENTAÇÃO De 

largada, vislumbro que a alegação de prescrição ventilada pela autarquia 

em sua defesa não merece acolhimento, pois o requerimento do benefício 

se deu em 23/10/2017, não havendo, nesta demanda, a possibilidade de 

ocorrência da preliminar prevista no parágrafo único, do art. 103, da Lei 

8.213/91, estando REJEITADA a matéria. Trata-se de ação de 

aposentadoria por invalidez, sob a alegação de que foi suspensa ao autor 

a concessão do benefício de auxílio-doença, encontrando-se incapacitado 

para as atividades laborais. Pois bem. 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: a qualidade de segurado e a existência ou não de incapacidade 

para o trabalho. Quanto ao primeiro requisito, neste caso a questão 

encontra-se superada, uma vez que o autor recolhia as contribuições 

tanto que já havia sido agraciado com o auxilio doença. A seguir, deve-se 

considerar a existência ou não de doença que afete a capacidade para o 

trabalho, para só posteriormente proceder-se a uma definição do tipo de 

benefício, em função das características da enfermidade, ou seja, se 

cabível aposentadoria por invalidez ou de auxílio-doença. Com relação à 

enfermidade alegada na inicial o Perito descreveu que o autor é acometido 

por espondilite lateral direito, encontra-se impossibilitado de exercer 

atividade específica de tratorista, alegou ainda que o requerente 

apresenta incapacidade total e permanente (fls. 113/114). Assim, a 

conclusão da perícia médica realizada tornou indiscutível o preenchimento 

do segundo requisito para a concessão do benefício por incapacidade, 

qual seja, a incapacidade para exercício da atividade profissional 

desempenhada pelo segurado habitualmente. Cumpre ressaltar ainda que, 

“(...) A aposentadoria por invalidez será concedida, nos termos do art. 42 

da Lei n. 8.213/1991, ao segurado que, estando ou não em gozo do 

auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de 

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

será paga enquanto permanecer nessa situação. 6. Comprovada, nos 

autos, a qualidade de segurado da parte autora, bem como sua 

incapacidade permanente (total/parcial) para a realização de suas 

atividades habituais, conforme perícia médica judicial, e considerando-se a 

difícil reabilitação para exercer outra profissão em razão de suas 

condições pessoais, deve ser concedido o benefício de aposentadoria por 

invalidez (...) (TRF1.; EDAC 0072600-53.2010.4.01.9199 / MT, Rel. JUIZ 

FEDERAL AILTON SCHRAMM DE ROCHA (CONV.), PRIMEIRA TURMA, 

e-DJF1 de 07/06/2017)” Estando preenchidos os requisitos legais, 

portanto, é de rigor o acolhimento da pretensão inicial. Por fim, quanto ao 

termo inicial do benefício, a Jurisprudência do STJ é uníssona em entender 

que, os benefícios de auxílio-acidente, auxílio-doença e aposentadoria por 

invalidez tem por termo inicial a data do requerimento administrativo, ou de 

sua cessação. Nesse sentido: “PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL 

NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUXÍLIO-DOENÇA. TERMO INICIAL DO 

BENEFÍCIO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. AGRAVO 

IMPROVIDO. 1. Havendo indeferimento do benefício em âmbito 

administrativo, o termo inicial dos benefícios previdenciários de 

auxílio-acidente, auxílio-doença e aposentadoria por invalidez fixar-se-á 

na data do requerimento. Precedentes do STJ. 2. Agravo regimental 

improvido.” (STJ – 5ª T. AgRg no Agravo de Instrumento nº 1.107.008 - MG 

(2008/0229903-0). Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima. DJe 15.03.2010). 

“RECURSO ESPECIAL. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. 

RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO. TERMO INICIAL NA DATA DA 

CESSAÇÃO INDEVIDA. O benefício de auxílio-doença cessado 

indevidamente tem como termo inicial a data da cessação indevida, pois 

não constitui novo benefício, mas o restabelecimento de uma relação 

erroneamente interrompida. Recurso especial a que se nega provimento”. 

(STJ – 6ª Turma. REsp 704.004/SC. Rel. Ministro PAULO MEDINA. J. 

06/10/2005. DJ 17/09/2007, p. 365) III – DISPOSITIVO FORTE EM TAIS 

FUNDAMENTOS, e por tudo mais que dos autos consta, julgo 

PROCEDENTE o pedido inicial, condenando a Requerida a pagar ao autor 

segurado MARIO LEMOS LEAL o benefício previdenciário de 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, nos termos do artigo 18, inc. I, alínea 

“a”, da Lei 8.213/91, no valor do salário-de-benefício reajustado pelos 

índices de correção dos benefícios previdenciários, desde a data da 

cessação do benefício – 23/10/2017 (fl. 21), extinguindo o processo com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do NCPC. Sobre as 

prestações em atraso incidirão correção monetária a partir do vencimento 

de cada parcela, na forma prevista na Lei 6.899/81 e Súmulas 43 e 148 do 

STJ e juros de mora devidos em 1% ao mês, a contar da citação até a Lei 

11.960/09, e a partir de então à razão de 0,5% ao mês, nos termos do art. 

1ºF, da Lei 9.494/97, c/c art. 406, do CC/02; c/c 161, § 1º, do CTN; 

enunciado 20 do CJF e da Súmula 204 do STJ, compensando-se eventuais 

benefícios inacumuláveis concedidos no período de cálculo e 

observando-se a prescrição quinquenal conforme Súmula STJ 85. Deixo 

de condenar a requerida em custas e despesas processuais, nos termos 

do art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.289/96; c/c art. 3º, inciso I, da Lei Estadual 

7.603/2001. Condeno a requerida no pagamento de honorários 

advocatícios de sucumbência que fixo em 10% sobre as parcelas 

vencidas, consoante Súmula 111 do STJ, não incidindo, portanto, sobre as 

parcelas vincendas, que serão pagas administrativamente com a 

implantação do benefício no sistema geral de previdência social. 

Considerando o débito vencido, deixo de determinar a remessa de ofício 

para reexame necessário, nos termos do art. 496, do NCPC. Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se com as baixas necessárias. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - 

Juiz de Direito -

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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Processo Número: 1000635-97.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA SUELI VIVIAN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA ALBERTINI COLET OAB - MT0020262A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Processo: 1000635-97.2018.8.11.0018. AUTOR(A): FATIMA SUELI 

VIVIAN REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 

SENTENÇA Trata-se de “Concessão de auxílio-doença c/c pedido de 

Aposentadoria por Invalidez”, proposta por FATIMA SUELI VIVIAN em face 

do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, já qualificado nos 

autos. Analisando os autos verifico que a autora teve o benefício de 

auxílio-doença cessado em 11/04/2017. Desse modo, a autora pugnou 

pela concessão do benefício do auxílio-doença ou alternativamente a 

concessão da aposentadoria por invalidez e consequentemente o 

pagamento das verbas em atraso. Juntou documentos (f. 10/65). Às f. 

84/86 consta o deferimento da justiça gratuita e indeferimento do pedido 

de antecipação da tutela. A requerida apresentou contestação e 

documentos (f. 98/139). Aportou aos autos à perícia médica (f. 141/142). 

A autora se manifestou quanto ao laudo à f. 143. É o relatório. Decido. II – 

FUNDAMENTAÇÃO De largada, vislumbro que a alegação de prescrição 

ventilada pela autarquia em sua defesa não merece acolhimento, pois o 

requerimento do benefício se deu em 15/05/2017, não havendo, nesta 

demanda, a possibilidade de ocorrência da preliminar prevista no 

parágrafo único, do art. 103, da Lei 8.213/91, estando REJEITADA a 

matéria. O processo encontra-se em ordem, sem irregularidades a serem 

sanadas. Encontram-se presentes as condições da ação e os 

pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo, pelo 

que passo à análise do mérito da ação. Pois bem. Trata-se de ação de 

aposentadoria por invalidez, sob a alegação de que fora suspensa a 

concessão do benefício de auxílio-doença ao autor, encontrando-se 

incapacitado para as atividades laborais. Pois bem. 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: a qualidade de segurado e a existência ou não de 

incapacidade para o trabalho. Quanto ao primeiro requisito, neste caso a 

questão encontra-se superada, uma vez que a autora já vinha recebendo 

o auxilio doença da requerida antes da propositura da ação, conforme 

documentos de f. 126/134. A seguir, deve-se considerar a existência ou 

não de doença que afete a capacidade para o trabalho, para só 

posteriormente proceder-se a uma definição do tipo de benefício, em 

função das características da enfermidade, ou seja, se cabível 

aposentadoria por invalidez ou de auxílio-doença. Com relação à 

enfermidade alegada na inicial o Perito descreveu que a autora é 

portadora de hérnia de disco lombar, e encontra-se incapacitado para 

exercer qualquer atividade que lhe garanta a subsistência, alegou ainda 

que a autora apresenta incapacidade parcial e definitiva, e que este é 

insuscetível de recuperação ou reabilitação (f. 141/142). Assim, a 

conclusão da perícia médica realizada tornou indiscutível o preenchimento 

do segundo requisito para a concessão do benefício por incapacidade, 

qual seja, a incapacidade para exercício da atividade profissional 

desempenhada pelo segurado habitualmente. Cumpre ressaltar ainda que, 

“(...) A aposentadoria por invalidez será concedida, nos termos do art. 42 

da Lei n. 8.213/1991, ao segurado que, estando ou não em gozo do 

auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de 

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

será paga enquanto permanecer nessa situação. 6. Comprovada, nos 

autos, a qualidade de segurado da parte autora, bem como sua 

incapacidade permanente (total/parcial) para a realização de suas 

atividades habituais, conforme perícia médica judicial, e considerando-se a 

difícil reabilitação para exercer outra profissão em razão de suas 

condições pessoais, deve ser concedido o benefício de aposentadoria por 

invalidez (...) (TRF1.; EDAC 0072600-53.2010.4.01.9199 / MT, Rel. JUIZ 

FEDERAL AILTON SCHRAMM DE ROCHA (CONV.), PRIMEIRA TURMA, 

e-DJF1 de 07/06/2017)” Estando preenchidos os requisitos legais, 

portanto, é de rigor o acolhimento da pretensão inicial. Por fim, quanto ao 

termo inicial do benefício, a Jurisprudência do STJ é uníssona em entender 

que, os benefícios de auxílio-acidente, auxílio-doença e aposentadoria por 

invalidez tem por termo inicial a data do requerimento administrativo, ou de 

sua cessação. Nesse sentido: “PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL 

NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUXÍLIO-DOENÇA. TERMO INICIAL DO 

BENEFÍCIO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. AGRAVO 

IMPROVIDO. 1. Havendo indeferimento do benefício em âmbito 

administrativo, o termo inicial dos benefícios previdenciários de 

auxílio-acidente, auxílio-doença e aposentadoria por invalidez fixar-se-á 

na data do requerimento. Precedentes do STJ. 2. Agravo regimental 

improvido.” (STJ – 5ª T. AgRg no Agravo de Instrumento nº 1.107.008 - MG 

(2008/0229903-0). Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima. DJe 15.03.2010). 

“RECURSO ESPECIAL. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. 

RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO. TERMO INICIAL NA DATA DA 

CESSAÇÃO INDEVIDA. O benefício de auxílio-doença cessado 

indevidamente tem como termo inicial a data da cessação indevida, pois 

não constitui novo benefício, mas o restabelecimento de uma relação 

erroneamente interrompida. Recurso especial a que se nega provimento”. 

(STJ – 6ª Turma. REsp 704.004/SC. Rel. Ministro PAULO MEDINA. J. 

06/10/2005. DJ 17/09/2007, p. 365) III – DISPOSITIVO FORTE EM TAIS 

FUNDAMENTOS, e por tudo mais que dos autos consta, julgo 

PROCEDENTE o pedido inicial, condenando a Requerida a pagar ao autor 

segurado FATIMA SUELI VIVIAN o benefício previdenciário de 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, nos termos do artigo 18, inc. I, alínea 

“a”, da Lei 8.213/91, no valor do salário-de-benefício reajustado pelos 

índices de correção dos benefícios previdenciários, desde a data da 

cessação – 11/04/2017 (f. 119), extinguindo o processo com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, I do NCPC. Em razão do caráter alimentar 

das verbas ora deferidas, concedo também à parte autora a TUTELA DE 

URGÊNCIA e determino a IMPLANTAÇÃO do benefício de aposentadoria 

por invalidez, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da intimação do 

requerido desta sentença, sob pena de bloqueio. Sobre as prestações em 

atraso incidirão correção monetária a partir do vencimento de cada 

parcela, na forma prevista na Lei 6.899/81 e Súmulas 43 e 148 do STJ e 

juros de mora devidos em 1% ao mês, a contar da citação até a Lei 

11.960/09, e a partir de então à razão de 0,5% ao mês, nos termos do art. 

1ºF, da Lei 9.494/97, c/c art. 406, do CC/02; c/c 161, § 1º, do CTN; 

enunciado 20 do CJF e da Súmula 204 do STJ, compensando-se eventuais 

benefícios inacumuláveis concedidos no período de cálculo e 

observando-se a prescrição quinquenal conforme Súmula STJ 85. Deixo 

de condenar a requerida em custas e despesas processuais, nos termos 

do art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.289/96; c/c art. 3º, inciso I, da Lei Estadual 

7.603/2001. Condeno a requerida no pagamento de honorários 

advocatícios de sucumbência que fixo em 10% sobre as parcelas 

vencidas, consoante Súmula 111 do STJ, não incidindo, portanto, sobre as 

parcelas vincendas, que serão pagas administrativamente com a 

implantação do benefício no sistema geral de previdência social. 

Considerando o débito vencido, deixo de determinar a remessa de ofício 

para reexame necessário, nos termos do art. 496, do NCPC. Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se com as baixas necessárias. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Número do CPF: 065.121.391-60 Nome 

da Mãe: Maria Zilma F. Vivian. Nome do segurado: Fatima Sueli Vivian. 

Endereço do segurado: Rua Juda, n° 31-W, Jardim Vitória, município de 

Juara/MT Benefício concedido: Aposentadoria por invalidez. Renda mensal 

atual: Um salário mínimo (R$ 1.045,00). DIB: 11/04/2017 – data da 

cessação do benefício ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito 

-

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001692-19.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS GALVAO DOMINGUES OAB - MT19296-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Processo: 1001692-19.2019.8.11.0018. AUTOR(A): MARCO 

ANTONIO RIBEIRO REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

SENTENÇA Trata-se de ação de concessão de auxílio-acidente, proposta 

por MARCO ANTONIO RIBEIRO, em face do INSTITUTO NACIONAL DO 
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SEGURO SOCIAL – INSS, qualificado nos autos. Analisando os autos, noto 

que a discussão posta em Juízo é exatamente idêntica a deduzida no 

processo sob o n°. 1001129-25.2019.811.0018, conforme consta na 

certidão de ID. 29303516. Ademais, ressalto que não só as partes, mas 

também o pedido e a causa petendi são idênticos, configurando a 

denominada “tríplice identidade” dos elementos da ação. Assim, não resta 

alternativa senão reconhecer a litispendência e extinguir estes autos. 

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, nos termos do § 3º do art. 337 do CPC, 

RECONHEÇO a LITISPENDÊNCIA desta ação em relação ao feito nº 

1001129-25.2019.811.0018, razão por que DECLARO EXTINTO o presente 

feito, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, V, do CPC. 

P.I.C. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001602-11.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ISAQUEU DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE BALBINO DA SILVA OAB - MT0003063S (ADVOGADO(A))

LINDAMIR MACEDO DE PAIVA OAB - MT0016164A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Processo: 1001602-11.2019.8.11.0018. AUTOR(A): ISAQUEU DA 

SILVA REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL S E N T 

E N Ç A Trata-se de Ação de Concessão de Aposentadoria Rural, 

proposta por ISAQUEU DA SILVA, em face do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS, qualificado nos autos. Antes da triangularização 

processual, a parte autora peticionou requerendo a desistência da 

demanda (ID 29809076) Vieram os autos conclusos. É o sucinto relatório. 

Sem delongas, diante da declaração da parte autora de que não possui 

mais interesse no prosseguimento da presente demanda, extinguir o feito 

é medida que se impõe. Assim, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA 

DA AÇÃO, para fins do artigo 200, parágrafo único, do Novo Código de 

Processo Civil. FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, em cumprimento aos 

limites procedimentais do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a 

presente ação, sem resolução do mérito, nos estritos limites enunciativos 

do artigo 485, VIII, do CPC. Sem custas e honorários. Com o transito em 

julgado, AO ARQUIVO. P.R.I.C. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de 

Direito -

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000304-81.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO CRL LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS MARCELINO FRACAROLLI OAB - MT24914/O (ADVOGADO(A))

ELIANE FUHR OAB - MT0019109A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUARA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Processo: 1000304-81.2019.8.11.0018. EXEQUENTE: AUTO 

POSTO CRL LTDA EXECUTADO: JUARA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS 

LTDA S E N T E N Ç A Trata-se de Execução Título Extrajudicial proposta 

por AUTO POSTO CRL LTDA., em face de JUARA COMÉRCIO DE 

COMBUSTÍVEIS, qualificados nos autos. Entre um ato e outro, a parte 

exequente peticionou (ID. 26150545), informando que a parte executada 

regularizou o débito e consequentemente pugnou pela extinção da ação. 

Vieram-me os autos conclusos. É o sucinto relatório. O artigo 924, II, do 

Código de Processo Civil dispõe o seguinte: “Extingue-se a execução 

quando: (...) II – obrigação for satisfeita; (...)” No caso em tela, verifica-se 

que a parte executada, mesmo de modo forçado, quitou o débito pleiteado, 

portanto, inexistem motivos para a continuidade do feito, mormente quando 

seu objetivo já foi alcançado. FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, e com 

fulcro no artigo 924, II, do Novo Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO 

COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO o presente processo executivo, ante o 

pagamento do débito. Custas pela parte executada. Proceda-se as baixas 

necessárias em relação, de eventual penhora/restrição realizada pelo 

juízo nestes autos. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e 

anotações de estilo. P.R.I.C. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de 

Direito -

Comarca de Juína

Diretoria do Fórum

Portaria

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

COMARCA DE JUINA

 PORTARIA nº 12/2020

O Juiz de Direito e Diretor do Foro da Juína, e no uso de suas atribuições 

legais, em atendimento às Portaria-Conjunta do TJ-MT nº. 249/2020, no uso 

de suas atribuições legais;

CONSIDERANDO a necessidade de se regulamentar o fluxo das medidas 

urgentes porventura necessárias no período de vigência da crise do 

COVID-19;

CONSIDERANDO o teor da Res_CNJ nº 313, de 19 de março de 2020, a 

qual estabelece o regime de Plantão Extraordinário, no âmbito do Poder 

Judiciário Nacional, bem como prioriza regime de trabalho remoto, 

exigindo-se o mínimo necessário de servidores em regime de trabalho 

presencial;

CONSIDERANDO o teor da Portaria-Conjunta n. 255, de 19 de março de 

2020, que disponibiliza o endereço virtual, para utilização de 

videoconferência, destinado exclusivamente para atendimento dos casos 

urgentes pelos magistrados do Poder Judiciário do Estado de Mato 

Grosso, em regime obrigatório de teletrabalho, aos advogados, promotores 

de justiça, procuradores de justiça, defensores públicos, procuradores da 

União, do Estado e dos Municípios,

CONSIDERANDO o teor do oficio 35/2020 CGJ, que estabelece a forma de 

recebimento das Comunicações, Informações, Autos de Prisão em 

Flagrante – APF’s ou qualquer outra medida criminal oriunda da Polícia 

Judiciária Civil.

RESOLVE:

 Art. 1º - Estabelecer que até o dia 30 de abril de 2020, durante o horário 

de expediente forense, a comunicação com as Secretarias das Varas, 

CEJUSC, Central de Administração, Central de Distribuição e Juizado 

Especial, será realizada por meio dos seguintes endereços eletrônicos 

(também disponibilizados no seguinte endereço:

 

http://www.tjmt.jus.br/Institucional/Email/0e6591a60e8f4232a6a2d8721bf3

3eae)

Vara Email:

1ª Vara juina.1vara@tjmt.jus.br

 2ª Vara juina.2vara@tjmt.jus.br

3ª Vara juina.3vara@tjmt.jus.br

Juizado Especial juina.juizado@tjmt.jus.br

CEJUSC centro.juina@tjmt.jus.br

 Diretoria do Foro juina@tjmt.jus.br

Distribuidor (CAA) juina.distribuicao@tjmt.jus.br

 Art. 2º. Estabelecer que no período de 20 de março a 20 de abril de 2020 

será realizado regime de teletrabalho nesta comarca, sendo 

impulsionados, internamente, os feitos em trâmite pela via eletrônica (PJe e 

SEEU).

 § 1º - Ocorrendo a hipótese de necessidade de medida urgente nos 

termos das normativas acima, o advogado, delegado, promotor de justiça 

ou entidade pertinente deverá encaminhar o pedido diretamente aos 

e-mails retrocitados.

§ 2º. O e-mail deve ser, preferencialmente funcional, devendo conter a 

qualificação do advogado ou do agente público responsável pela petição, 

que deve observar fielmente as normas processuais.

 § 3º. A decisão será devolvida no mesmo e-mail do encaminhamento do 

pedido.

§ 4º. O respectivo juízo analisará o pedido e resolverá se é caso de 

urgência, conforme especificado nas normativas supra, decidindo em 

seguida.

Art. 3.º - Considerando que a 3ª Vara Criminal envolve apenas processos 

físicos, durante o expediente do Poder Judiciário (das 12 às 19 horas) o 
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Gestor Judiciário da Terceira Vara receberá os expedientes urgentes 

encaminhados pela Delegacia de Polícia judiciária Civil e Centro de 

Detenção Provisória - CDP por e-mail.

§ 1º. Durante o plantão o expediente deverá ser encaminhado ao e-mail do 

servidor plantonista, contatando-o por telefone.

 § 2º. Deverá a Gestora Geral afixar cartaz na entrada do Fórum, 

contendo o nome dos servidores, os e-mails referidos no caput, bem como 

o respectivo telefone de contato, bem como cópia desta portaria, 

encaminhando-se cópia ao Ministério Público, Delegacia de Polícia, OAB 

local e demais entidades pertinentes.

 § 3º. O gestor judiciário da Terceira Vara deverá promover o protocolo 

dos processos criminais físicos no Sistema Apolo tão logo encerrado o 

período estabelecido no art. 1º desta portaria, salvo a possibilidade de 

realizar a alimentação do sistema via VPN no modelo home office.

§ 4º. Os Alvarás de Soltura ou decisões urgentes que não possam ser 

encaminhadas por e-mail, e necessitem ser cumpridas por Oficial de 

Justiça sejam a ele encaminhado por meio do e-mail funcional e 

cientificando-o por telefone, para o cumprimento devido.

 § 5º. Os mandados de prisão e medidas cautelares deverão ser 

encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para cumprimento por meio do 

e-mail funcional.

Art. 4º. Determinar que uma vez por semana, se necessário, o 

Distribuidor, o Gestor Judiciário e os assessores da Terceira Vara, 

compareçam ao fórum desta Comarca, exclusivamente, para impulsionar 

os processos de réus presos, por meio de trabalho interno, apenas pelo 

tempo necessário à prática dos atos físicos indispensáveis, mediante 

prévia autorização do Presidente do Tribunal de Justiça.

 Art. 5º. Estabelecer que no dia em que os servidores elencados no artigo 

4º desta portaria estiverem no Fórum os representantes do Ministério 

Público, desde que imprescindível e previamente ajustados com o servidor 

e magistrado responsável da vara respectiva, poderão retirar e devolver 

processos em carga, mediante prévia autorização do Presidente do 

Tribunal de Justiça.

 Art. 6º O atendimento virtual por este magistrado será realizado durante o 

horário de expediente forense, mediante agendamento prévio através do 

telefone 66 98416-7323 e 66 9-99254157 ou por meio do email 

pablo.castro@tjmt.jus.br ou jucineia.argenton@tjmt.jus.br, exceto nos 

casos de plantão.

Art. 7º - Para o atendimento por videoconferência aos membros do 

Ministério Púbico, Defensores Públicos e Advogados deverão ser 

observadas as seguintes condições:

I - O advogado deverá estar regularmente habilitado nos autos do 

processo objeto do atendimento;

II – O advogado possuir equipamento e expertise para manusear o sistema 

eletrônico em sua unidade computacional;

III - Possuir instalado em seu computador o sistema para acesso SKYPE, 

acesso adequado à internet, câmera de vídeo e microfone;

IV – Realizar o agendamento prévio estabelecido no art. 2º, informando o 

número de sua inscrição na OAB e o número do processo sobre o qual 

pretende o atendimento virtual;

V - Informar o número de telefone de contato no agendamento prévio;

VI - Informar o nome de contato SKYPE para chamamento, pelo juízo, 

através do sistema na data e hora designadas (se a opção for o juízo 

realizar o chamamento);

VI - Aguardar, na data e hora designada, a chamada eletrônica via SKYPE.

§ 1º. Não sendo possível estabelecer conexão de vídeo e som com o 

advogado, ou deste para com o juízo, a reunião será redesignada, 

devendo o advogado proceder ao reagendamento.

§ 2º. O advogado deverá velar para que o ambiente em que pretenda 

reunir-se em videoconferência com o juízo seja adequado para a 

realização da reunião.

§ 3º. Não será realizada a reunião em videoconferência caso o advogado, 

no momento de início da chamada, esteja em ambiente inadequado ou em 

movimento.

§ 4º. Havendo impossibilidade de atendimento do magistrado ao advogado 

na data e hora agendada, haverá redesignação para o horário mais 

próximo, com comunicação ao advogado;

 § 5º. Havendo expressivo volume de atendimentos poderá o 

agendamento ser adiado pelo Juízo, preferencialmente dentro da mesma 

semana em que registrada a solicitação de atendimento, cabendo à 

Secretaria e/ou gabinete informar ao advogado, com antecedência e 

justificadamente, qualquer alteração de agenda.

Art. 8º. Durante o período previsto no art. 1º da Portaria-Conjunta nº 

249/2020, o atendimento de plantão forense, semanal ou do polo, será 

feito em regime de sobreaviso, conforme as normas de plantão.

 Art. 9º. Fica suspensa a remessa de objetos apreendidos à Diretoria do 

Foro, no período obrigatório de teletrabalho.

Art. 10. Os casos omissos serão tratados casuisticamente.

Art. 11. Publique-se via DJE, remetendo-se cópia ao Tribunal de Justiça e 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, ao Ministério 

Público, a Subseção da OAB Juína, Delegacias de Polícia, Polícia Militar, 

Direção da Cadeia Pública, Conselho Tutelar e Conselho da Comunidade, 

afixando-se em local visível no átrio do Fórum, dando publicidade a 

presente e ciência aos servidores envolvidos.

Juína, 20 de março de 2020.

Vagner Dupim Dias

Juiz de Direito e Diretor do Foro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000424-69.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZA SEVERO DOS SANTOS (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON TAMURA OAB - MT0010447A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IZALDITA SEVERO COELHO (DE CUJUS)

DAMIAO SEVERO COELHO (DE CUJUS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000424-69.2020.8.11.0025 

INVENTARIANTE: LUIZA SEVERO DOS SANTOS DE CUJUS: DAMIAO 

SEVERO COELHO, IZALDITA SEVERO COELHO VISTOS. Cuida-se de ação 

de inventário dos bens deixados por Damião Severo Coelho e Izaldita 

Severo Coelho, o primeiro falecido em 12 de agosto de 2012 e a segunda 

em 20 novembro de 2018. Intime-se a autora para comprovar o 

recolhimento das custas processuais devidas, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de cancelamento da distribuição. Cumprida a determinação 

anterior, verifico que foram 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 CPC, recebo a petição inicial. 

Nomeio como inventariante a requerente Luiza Severo dos Santos, que 

deverá prestar compromisso no prazo de 05 (cinco) dias, por meio de seu 

procurador, e apresentar as declarações nos 20 dias subsequentes, caso 

ainda não tenha apresentado, advirto, no entanto, que o requerente 

deverá trazer aos autos as certidões negativas de débito junto a Fazenda 

Federal, Estadual e Municipal, conforme disciplina o artigo 659 do CPC, 

bem como do Cartório de registro de imóveis. Considerando o teor do 

provimento nº 56/2016, do CNJ, que dispõe sobre a obrigatoriedade da 

Certidão Negativa de Testamento, intimem-se o autor para, no prazo de 15 

(quinze) dias, juntar aos autos a Certidão Negativa de Testamento do de 

cujus, sob pena de indeferimento da inicial. Feitas as primeiras 

declarações, proceda-se às citações previstas no artigo 626 do Código de 

Processo Civil. Após, vistas às partes, em Cartório, pelo prazo comum de 

dez dias, para a manifestação acerca das primeiras declarações. Às 

providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000049-39.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ABRAO SANTOS CORDEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO OAB - MT0013427A-A 

(ADVOGADO(A))

WALERIA MACEDO ZAGO DIAS OAB - PA16616-B (ADVOGADO(A))

MAYARA GONCALVES FREITAS OAB - MT0019468A (ADVOGADO(A))

ALINE GRAZIELI LAMBRECHT OAB - MT21432/O (ADVOGADO(A))

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)
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Laudo Médico Pericial em anexo.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000499-50.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

DEMETRIO BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE GRAZIELI LAMBRECHT OAB - MT21432/O (ADVOGADO(A))

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO OAB - MT0013427A-A 

(ADVOGADO(A))

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IZAULINO BATISTA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

RODRIGO BESSA PRATA (PERITO / INTÉRPRETE)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

1ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (66) 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 EDITAL DE 

PUBLICAÇÃO DE INTERDIÇÃO Prazo do Edital: 30 (TRINTA) Dias EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO FABIO PETENGILL 

PROCESSO n. 1000499-50.2016.8.11.0025 Valor da causa: R$ 880,00 

ESPÉCIE: [Tutela e Curatela]->INTERDIÇÃO (58) POLO ATIVO: Nome: 

DEMETRIO BATISTA, CPF nº 151.598.108-89, Endereço: 

MASSARANDUBA, PADRE DUILIO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000. POLO 

PASSIVO: Nome: IZAULINO BATISTA, CPF nº 429.756.891-87, RG nº 

0611356-7 SSP/MT, Endereço: RUA CEREJEIRAS, SN, PADRE DUÍLIO, 

JUÍNA - MT - CEP: 78320-000. FINALIDADE: DECRETAÇÃO DA 

INTERDIÇÃO DEFINITIVA DE IZAULINO BATISTA E NOMEAÇÃO COMO 

CURADOR DEFINITIVO DEMÉTRIO BATISTA, O QUAL PASSA A REGER A 

VIDA DO INTERDITADO, SEUS BENS E SEU PATRIMÔNIO, ATOS 

NEGOCIAIS E DE ADMINISTRAÇÃO, POR SER O INTERDITADO 

ABSOLUTAMENTE INCAPAZ, NOS TERMOS DO ARTIGO 755, DO NCPC. O 

CURADOR NÃO PODERÁ POR QUALQUER MODO ALIENAR OU ONERAR 

BENS MÓVEIS, IMÓVEIS OU DE QUAISQUER NATUREZA PERTENCENTES 

AO INTERDITADO, SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. OUTROSSIM, OS 

VALORES RECEBIDOS DE ENTIDADE PREVIDENCIÁRIA DEVERÃO SER 

APLICADOS EXCLUSIVAMENTE NA SAÚDE, ALIMENTAÇÃO E BEM ESTAR 

DO INTERDITADO. RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Ação de Interdição 

com Pedido de Tutela Provisória de Urgência, ajuizada inicialmente por 

Maria Aparecida Batista em face de Izaulino Batista, requerendo sua 

nomeação como Curadora do Requerido/Interditando. A ação foi distribuída 

em 26/10/2016, com valor da causa de R$ 880,00, e sentenciada em 

19/03/2020, nomeando como Curador Definitivo do Interditado o Sr. 

Demétrio Batista. E, para que chegue ao conhecimento de todos e que 

ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital 

que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, 

MATHEUS RIBEIRO BATISTA PAINS, digitei. JUÍNA, 23 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.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000769-06.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA AGR PROD CANA DE CAMPO NOVO DO PARECIS LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINA MARILIA DE OLIVEIRA OAB - MT0003659S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FREITAS & MARQUES LTDA - ME (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000769-06.2018.8.11.0025 

[Correção Monetária] AUTOR(A): COOPERATIVA AGR PROD CANA DE 

CAMPO NOVO DO PARECIS LTDA REU: FREITAS & MARQUES LTDA - ME 

VISTOS. Apresentada planilha/memória de cálculos que atende às 

exigências do art. 524 do NCPC, isto é, discriminação do crédito, seu fato 

gerador, base de cálculo dos consectários da mora, periodicidade e 

índices usados, determino a intimação da parte devedora para cumprir 

voluntariamente a sentença, no prazo de quinze dias, sob pena de, 

quedando-se inerte, incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante 

da condenação (CPC, art. 523, §1º) e, também, honorários advocatícios de 

10% (dez por cento), com ulterior expedição de mandado de penhora e 

avaliação (§ 3º). Caso a devedora não efetue, no prazo legal o depósito 

do montante discriminado, deverá o credor apresentar cálculo atualizado 

do débito acrescido da multa e dos honorários citados anteriormente, em 

continuidade, e a requerimento do credor, expedir-se-á mandado de 

penhora e avaliação, que recairá sobre tantos bens quanto os 

necessários para garantir a dívida. Efetivada a penhora, poderá o 

executado apresentar impugnação (CPC, art. 525), que não terá efeito 

suspensivo (CPC, art. 525, §6º), bem como somente poderão ser aduzidas 

em defesa as matérias delineadas nos incisos do art. 525, §1º do Código 

de Processo Civil. Sem prejuízo, proceda-se a conversão da classe da 

ação para cumprimento de sentença. Cumpra-se, expedindo o necessário 

e com as cautelas de estilo. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000769-06.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA AGR PROD CANA DE CAMPO NOVO DO PARECIS LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINA MARILIA DE OLIVEIRA OAB - MT0003659S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FREITAS & MARQUES LTDA - ME (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 VALOR DE R$ 30,00 (TRINTA REAIS), NO 

PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO DE 

INTIMAÇÃO, EM DILIGÊNCIA A SER CUMPRIDA NO(S) BAIRRO(S) MÓDULO 

05. OUTROSSIM, INFORMAMOS QUE O REFERIDO VALOR DEVERÁ SER 

RECOLHIDO POR MEIO DO SISTEMA http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, 

CONFORME PROVIMENTO Nº 07/2017-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000465-07.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

SIGMA AGROPECUARIA LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO VILLA MORELI OAB - MT65716-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSMAR OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO OAB - MT0008249S 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000465-07.2018.8.11.0025 

EXEQUENTE: OSMAR OLIVEIRA EXECUTADO: SIGMA AGROPECUARIA 

LTDA VISTOS. Apresentada planilha/memória de cálculos que atende às 

exigências do art. 524 do NCPC, isto é, discriminação do crédito, seu fato 
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gerador, base de cálculo dos consectários da mora, periodicidade e 

índices usados, determino a intimação da parte devedora para cumprir 

voluntariamente a sentença, no prazo de quinze dias, sob pena de, 

quedando-se inerte, incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante 

da condenação (CPC, art. 523, §1º) e, também, honorários advocatícios de 

10% (dez por cento), com ulterior expedição de mandado de penhora e 

avaliação (§ 3º). Caso a devedora não efetue, no prazo legal o depósito 

do montante discriminado, deverá o credor apresentar cálculo atualizado 

do débito acrescido da multa e dos honorários citados anteriormente, em 

continuidade, e a requerimento do credor, expedir-se-á mandado de 

penhora e avaliação, que recairá sobre tantos bens quanto os 

necessários para garantir a dívida. Efetivada a penhora, poderá o 

executado apresentar impugnação (CPC, art. 525), que não terá efeito 

suspensivo (CPC, art. 525, §6º), bem como somente poderão ser aduzidas 

em defesa as matérias delineadas nos incisos do art. 525, §1º do Código 

de Processo Civil. Sem prejuízo, proceda-se a conversão da classe da 

ação para cumprimento de sentença. Cumpra-se, expedindo o necessário 

e com as cautelas de estilo. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000980-76.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA DOS REIS MARIA CAMARGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YOUSSEF SAYAH EL ATYEH OAB - MT22196-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDO DOS REIS MARIA (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

INTIMAÇÃO DO (A) ADVOGADO (A) DA PARTE AUTORA PARA QUE 

PROVIDENCIE O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA DO(A) SENHOR(A) 

OFICIAL(A) DE JUSTIÇA, NO VALOR DE R$ 20,00 (VINTE REAIS), NO 

PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO DE 

INTIMAÇÃO, EM DILIGÊNCIA A SER CUMPRIDA NO(S) BAIRRO(S) MÓDULO 

04. 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.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001269-72.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ZELIA ALEXANDRE PEREIRA (AUTOR(A))

CRISTINA ALEXANDRE PEREIRA (AUTOR(A))

CELIA ALEXANDRE PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON TAMURA OAB - MT0010447A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA AGROPECUÁRIA MISTA JUINA LTDA (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 INTIMAÇÃO 

FINALIDADE: Intime-se a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestar-se acerca da devolução dos "A.R." de id nº 18746393. JUÍNA, 

20 de Março de 2020. (Assinado Digitalmente) Marcos Bodstein Villaça 

Filho Analista Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001407-39.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

E. R. D. O. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO OAB - MT0008249S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. D. S. S. (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 INTIMAÇÃO 

FINALIDADE: Intime-se a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestar-se acerca da devolução do "A.R." de id nº 20303254. JUÍNA, 

20 de Março de 2020. (Assinado Digitalmente) Marcos Bodstein Villaça 

Filho Analista Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001318-79.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO CARLOS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILONES NEPOMUCENO OAB - MT0014764A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREVI-JUINA (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 INTIMAÇÃO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, PARA 

QUERENDO OPOR IMPUGNAÇÃO NO PRAZO LEGAL DE 15 (QUINZE) DIAS 

JUÍNA, 20 de Março de 2020. (Assinado Digitalmente) FRANKLIN J. ALVES 

BASTOS Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001943-16.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIVANIR SALETE STOCCO (EXECUTADO)

 

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, REQUERER O QUE ENTENDER POR DIREITO 

EM ATENÇÃO A CERTIDÃO DE ID 30574602 JUNTADA NOS AUTOS. 

JUÍNA, 20 de Março de 2020. (Assinado Digitalmente) FRANKLIN J. ALVES 

BASTOS Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002657-73.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON FRANCISCO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DARIANE AGOSTINETTO OAB - MT20322/O (ADVOGADO(A))

CRISTOVAO ANGELO DE MOURA OAB - MT5321/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 INTIMAÇÃO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, PARA 

APRESENTAR IMPUGNAÇÃO A CONTESTAÇÃO DE ID 28245729, NO 

PRAZO LEGAL DE 15 (QUINZE) DIAS. JUÍNA, 21 de Março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) FRANKLIN J. ALVES BASTOS Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000296-83.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROZANIA CORSI DE SOUZA RAMOS (EXECUTADO)
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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 10 (dez) dias, 

manifestar-se acerca da certidão do sr. Oficial de Justiça (id nº 

20564067). JUÍNA, 21 de Março de 2020. (Assinado Digitalmente) Marcos 

Bodstein Villaça Filho Analista Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000046-50.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO KAZUYOSHI KAWASAKI OAB - MT0017555S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE DOMINGOS GUIMARAES (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 INTIMAÇÃO 

FINALIDADE: Intime-se a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, 

efetuar e comprovar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça. 

JUÍNA, 21 de Março de 2020. (Assinado Digitalmente) Marcos Bodstein 

Villaça Filho Analista Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001350-55.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIRENE RODRIGUES DA SILVA CORDEIRO - ME (REQUERIDO)

VALDIRENE RODRIGUES DA SILVA CORDEIRO (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 INTIMAÇÃO 

FINALIDADE: Intime-se a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestar-se acerca da certidão de id nº 21278951. JUÍNA, 21 de Março 

de 2020. (Assinado Digitalmente) Marcos Bodstein Villaça Filho Analista 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000056-94.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANO SANTOS COSTA (EXECUTADO)

 

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 10 (dez) dias, 

manifestar-se acerca da certidão de id nº 21383968. JUÍNA, 21 de março 

de 2020. (Assinado Digitalmente) Marcos Bodstein Villaça Filho Analista 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000055-12.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA SOUZA DE ALMEIDA (EXECUTADO)

 

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 10 (dez) dias, 

manifestar-se acerca da certidão de id nº 21446869. JUÍNA, 21 de março 

de 2020. (Assinado Digitalmente) Marcos Bodstein Villaça Filho Analista 

Judiciário(a)

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

Processo Número: 1001121-27.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILO NASCIMENTO CORREA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA OAB - MT0014885A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREIA TEREZINHA ROVEDER (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 INTIMAÇÃO 

FINALIDADE: Intime-se a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestar-se acerca da certidão de id nº 22530239. JUÍNA, 21 de março 

de 2020. (Assinado Digitalmente) Marcos Bodstein Villaça Filho Analista 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000780-98.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE LOHMANN (AUTOR(A))

EDSON LEOMAR LOHMANN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCIO SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT16751-O 

(ADVOGADO(A))

ELISANGELA GONCALVES DA SILVA OLIVEIRA OAB - MT12954-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DESCONHECIDOS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILSON HIDEO TACADA OAB - MT7456/B (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: Intime-se a parte autora para, no prazo de 150 (quinze) dias, 

apresentar impugnação à contestação e documentos apresentados pelos 

requeridos. JUÍNA, 22 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Marcos 

Bodstein Villaça Filho Analista Judiciário(a)

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

Processo Número: 1000279-47.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

C. A. F. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS FERNANDO DA LUZ OAB - MT24959/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. E. (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 INTIMAÇÃO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, PARA QUE 

COMPAREÇA NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 

25/06/2020 ÀS 13 HORAS. JUÍNA, 23 de Março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) FRANKLIN J. ALVES BASTOS Autorizado(a) pelo Provimento 

nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO
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Processo Número: 1001481-59.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

A. A. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSWALDO LOPES DE SOUZA OAB - MT0003682S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. C. D. S. (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 INTIMAÇÃO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, PARA QUE NO 

PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, MANIFESTE QUANTO À CERTIDÃO 

ID.30608777, REQUERENDO O QUE ENTENDER POR DIREITO. JUÍNA, 23 de 

março de 2020. (Assinado Digitalmente) FRANKLIN J. ALVES BASTOS 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Decisão

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001152-81.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA SIMIONATTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA SIMIONATTO OAB - MT14577/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

DECISÃO Processo: 1001152-81.2018.8.11.0025 EXEQUENTE: PATRICIA 

SIMIONATTO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Cuida-se de ação executiva ajuizada em face do Estado de Mato Grosso, 

fundamentada em certidões de honorários, expedidas nos termos do Prov. 

09/2007-CGJ, objetivando o recebimento do montante de R$ 5.379,06 

(cinco mil trezentos e setenta e nove reais e seis centavos). Ocorre 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 e 

art. 1º, inc. II da Resolução n. 004/2014/TP/TJMT. Isso posto, considerando 

que o valor atribuído à causa é inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, 

reconheço a incompetência absoluta deste Juízo para processar e julgar o 

feito e DECLINO A COMPETÊNCIA em favor do Juizado Especial Cível da 

Comarca de Juína, eis que por força do art. 1º, da Resolução n. 

004/2014/TP, passou a atuar na condição de Juizado Especial da Fazenda 

Pública, nos termos da Lei Federal n. 12.153/2009. Redistribua-se e 

remeta-se o feito ao Juizado Especial Cível de Juína, com as nossas 

homenagens. Às providências. Juína (MT), data da assinatura registrada 

no sistema. DAIANE MARILYN VAZ Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000264-78.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO NORBERTO TOMASINI OAB - MT24124/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

DECISÃO Processo: 1000264-78.2019.8.11.0025 AUTOR(A): OSVALDO 

RODRIGUES DE OLIVEIRA REU: BANCO DO BRASIL SA Vistos etc. 

Cuida-se de embargos à execução distribuídos por dependência à ação 

de execução de título extrajudicial n. 1000515-33.2018.8.11.0025, 

alegando excesso de execução no valor de R$ 6.623,95, cujo valor 

excessivo originou-se da imposição, por parte do embargado, da 

contratação do Seguro de Vida Prod. Rural e Seguro Penhor, tratando-se, 

pois, de venda casada. Diante do requerimento de concessão dos 

benefícios da justiça gratuita, determinou-se ao embargante a juntada de 

documentos que comprovassem a alegada situação de hipossuficiência 

financeira, oportunidade em que juntou extratos bancários, extrato do 

saldo atual de exploração do INDEA-MT e comprovante de que não declara 

imposto de renda. Por fim, pugnou pelo aditamento da inicial para o fim de 

arguir supostas ilegalidades constantes na cédula rural pignoratícia, 

pugnando pela revisão contratual a fim de extirpar possíveis ilegalidades. 

Em seguida, vieram-me os autos conclusos. Breve relato. Decido. 

Diretamente ao ponto, não estou convencida da alegação de 

hipossuficiência financeira arguida pelo embargante. Cumpre-me ressaltar 

que a presunção de veracidade da declaração do requerente não afasta o 

meu dever de, não estando convencida da alegação, exigir a 

comprovação da necessidade. Aliás, nos dizeres dos renomados 

doutrinadores Nelson Nery Jr e Rosa Maria de Andrade “a declaração 

pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático 

que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do 

peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o 

juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias 

ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é 

aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, 

livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, 

deferindo ou não o benefício”. (Código de Processo Civil Comentado e 

legislação processual civil extravagante em vigor. 9ª ed. Editora Revista 

dos Tribunais. 2006. São Paulo. p. 1184). (destaquei) Outrossim, o 

Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de autorizar o 

magistrado a indeferir o pedido, quando convencido de situação contrária, 

senão vejamos: “[...] II - Não se convencendo o magistrado da situação de 

miserabilidade da parte quando solicitada a sua demonstração, poderão 

ser indeferidos os benefícios da justiça gratuita, porquanto a declaração 

de hipossuficiência não ostenta presunção absoluta de veracidade. III - 

Rever as conclusões do acordão acerca do indeferimento do benefício 

demandaria incursão indevida no acervo fático-probatório dos autos, o 

que é vedado pela Súmula 07/STJ. Agravo regimental a que se nega 

provimento.” (STJ, 3ª Turma, AgRg no Ag 708995/GO – 2005/0158248-0, 

Relator Ministro Paulo Furtado, j. em 13/10/2009, DJe 23/10/2009) 

(destaquei) No mesmo sentido é a jurisprudência do TJMT: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

JURÍDICA C/C RESPONSABILIDADE CIVIL E INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS – INDEFERIMENTO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA – ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ARTIGO 5º, INCISO LXXIV, DA 

CF/88 E ARTIGO 4º DA LEI Nº 1.060/50 E IMPEDIMENTO DE ACESSO À 

JUSTIÇA – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA 

ALEGADA NECESSIDADE – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. Não há falar-se em afronta ao artigo 5º, inciso 

LXXIV, da CF/88, e ao artigo 4º da Lei nº 1.060/50 pelo indeferimento da 

assistência judiciária gratuita pretendida pelo agravante, se este não 

trouxe para os autos elementos aptos a demonstrar a necessidade 

alegada, pois não apresentou a declaração de imposto de renda ou os 

comprovantes atualizados de seus rendimentos. (RAI 18314/2014, DESA. 

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

06/08/2014, Publicado no DJE 15/08/2014) (destaquei) No caso dos autos, 

a declaração de hipossuficiência financeira, quando comparada com as 

demais informações contidas nos autos, perde, com toda certeza, a sua 

presunção de veracidade, fazendo crer que, ao contrário do que o 

embargante alega, possui sim condições de efetuar o pagamento das 

custas judiciais, taxa judiciária e demais despesas processuais. Isso 

porque, em que pese os extratos apresentados, consta dos autos que o 

embargante é proprietário de, pelo menos, duas fazendas, sendo a 

Fazenda Santa Edvirgens e a Fazenda Renascer. Além disso, o próprio 

embargante se intitula como tradicional produtor rural nas proximidades de 

Castanheira-MT, atividade esta que geram lucros e empregos na região. 

Para que não restem dúvidas, transcrevo a narrativa ipsis litteris: (...) 

Inicialmente, é de vital importância ressaltar que a parte embargante é 

tradicional produtor rural na região de Castanheira/MT, de ondem advêm 

os lucros necessários para a sustento de sua família, assim como para 

gerar empregos de outros que, indiretamente, de si necessitam. (...)” Bom, 

se é confesso e incontroverso que a atividade desempenhada gera 

empregos na região, não é possível entender que a propriedade é 

explorada apenas pelo agricultor e sua família, de modo que é possível 

concluir que a renda auferida vai além da mera manutenção familiar. 

Outrossim, o extrato do INDEA-MT, aponta que o embargante possui como 

saldo atual de exploração o total de 263 animais. Como se não bastasse, 

depreende-se que o embargante garantiu o pagamento do empréstimo por 

meio de penhor cedular de primeiro grau de 260 novilhas nelore, avaliadas 

em R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais). Nesse panorama, 

consigno que os documentos apresentados a fim de comprovar sua 
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hipossuficiência financeira, quando analisados em conjunto com as 

demais informações contidas nos autos, não são hábeis a comprovar que 

o pagamento das custas judiciais e taxa judiciária desfalcarão a renda do 

embargante a ponte de prejudicar o sustento próprio e de sua família. Isso 

posto, indefiro o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita e 

determino a intimação do embargante para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

promover o recolhimento das custas judiciais e taxa judiciária, sob pena de 

extinção do feito e cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290, 

NCPC. Decorrido o prazo, certifique-se e volte-me concluso para 

recebimento da inicial ou cancelamento da distribuição, conforme o caso. 

Às providências. DAIANE MARILYN VAZ Juíza de Direito

Sentença

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

Processo Número: 1001168-69.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIONE GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER DE MOURA PAIXAO MEDEIROS OAB - MT19095/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo: 1001168-69.2017.8.11.0025 REQUERENTE: 

ALCIONE GONCALVES Vistos, etc. Cuida-se de procedimento de 

jurisdição voluntária apresentado por Alcione Gonçalves, já qualificado 

nos autos, objetivando a concessão de Alvará Judicial para levantar 

eventuais valores decorrentes de FGTS/PIS, existentes junto à Caixa 

Econômica Federal, em favor de Cristiano dos Santos Gonçalves, falecido 

em 15.04.2012. Consta dos autos que o falecido era filho do requerente e 

não deixou descendentes, nem cônjuge/companheiro. Certidão de óbito 

devidamente apresentada. Certidão de inexistência de dependentes 

habilitados perante a Previdência Social em nome do falecido anexada em 

Id n. 20304280. Por fim, parecer ministerial pelo desinteresse no feito. 

Breve relato. DECIDO. Cumpre observar que, diante dos documentos 

pessoais acostados, restou comprovado que o requerente era genitor do 

de cujus. O presente pedido encontra amparo legal na Lei n. 6.858/80, que 

dispõe acerca do pagamento, aos dependentes ou sucessores, de 

valores não recebidos em vida pelos respectivos titulares, independente 

de inventário ou arrolamento. Vejamos: 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. E Ainda: 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. Compulsando o feito, inexiste óbice legal para o acolhimento do 

pedido. Assim, forte nos fundamentos acima expostos e considerando a 

documentação apresentada, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/2015, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e defiro a expedição de ALVARÁ 

JUDICIAL em favor de Alcione Gonçalves, inscrito no CPF sob n. 

468.747.121-87 e portador do RG n. 1586222-4 SSP/MT, para fins de 

autorizá-lo a proceder ao levantamento do montante total dos valores 

referentes ao FGTS e PIS/PASEP, existentes em conta bancária junto à 

Caixa Econômica Federal, em nome do falecido Cristiano dos Santos 

Gonçalves (CPF n. 035.113.791-21). Observando o trabalho 

desempenhado pelo(a) defensor(a) dativo(a) nomeado(a) pela Diretoria do 

Foro (Id n. 10017739), fixo em seu favor honorários dativos no montante 

de 02 (dois) URH’s da tabela atual da OAB, devendo ser expedida certidão 

de honorários, nos termos do Prov. 09/2007-CGJ. Por se tratar de 

procedimento de jurisdição voluntária, defiro, desde já, a expedição do 

competente alvará judicial. Expedido o alvará, arquive-se com as baixas e 

cautelas de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Juína (MT), data da 

assinatura registrada no sistema. DAIANE MARILYN VAZ Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001485-67.2017.8.11.0025

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:

ALCEU JOSE FOCHI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo: 1001485-67.2017.8.11.0025 EXEQUENTE: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT EXECUTADO: ALCEU JOSE 

FOCHI Vistos, etc. Trata-se de ação de execução de título extrajudicial em 

que as partes em epígrafe, já qualificadas nos autos, transigiram, 

conforme termo de acordo de Id n. 21026941, pugnando, por conseguinte, 

pela sua homologação e suspensão do processo pelo prazo de 24 (vinte e 

quatro) meses. Em seguida, vieram-me os autos conclusos. Breve relato. 

Decido. Diretamente ao ponto, não se mostra possível, nem razoável, 

suspender o processo pelo prazo assinalado, paralisando o procedimento 

processual e ocasionando exacerbado aumento do trâmite processual, 

tanto é que a legislação processual de regência dispõe que o prazo de 

suspensão do processo, em caso de convenção das partes, nunca 

poderá exceder 06 (seis) meses (art. 313, inciso II e § 3º, CPC/2015). 

Assim, se o prazo de suspensão requerido pelas partes ultrapassa o 

permitido pela legislação processual civil, forçosa se faz a homologação 

do acordo com base no art. 487, inciso III, “b” do CPC/2015, até porque tal 

medida não causa qualquer prejuízo às partes, visto que em caso de 

descumprimento da transação pode-se lançar mão do pedido de 

cumprimento de sentença para fins de recebimento do saldo devedor 

remanescente, tudo nos termos do pactuado. Superada essa questão, 

denota-se que as partes, sabiamente, transigiram para pôr fim à demanda, 

conforme termo de acordo extrajudicial apresentado. No caso em epígrafe, 

verifico que as partes são plenamente capazes e, por si ou por 

procuradores, detêm poderes específicos para transigir, tendo firmado o 

acordo acima descrito, cuja homologação se pleiteia numa demonstração 

inequívoca de que se deseja compor independentemente de interferência 

estatal. Ante o exposto, HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo 

entabulado entre as partes (Id n. 21026941) para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos e, com fulcro no artigo 487, inciso III, “b” do Novo 

Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo com resolução de 

mérito. Custas remanescentes, se houver, ficam a cargo do executado. 

Honorários nos termos do acordo. Preclusa a via recursal, certifique-se o 

trânsito em julgado e arquive-se com baixas necessárias e cautelas de 

estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Juína (MT), data da assinatura 

registrada no sistema. DAIANE MARILYN VAZ Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000410-85.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

FAGNER BRASSAROTO (REQUERENTE)

VICTOR BRASSAROTO (REQUERENTE)

ROSILENE APARECIDA SANTOS FERREIRA BRASSAROTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO BERLEZI COIMBRA OAB - MT27827/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEMIR BRASSAROTO (DE CUJUS)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo: 1000410-85.2020.8.11.0025 REQUERENTE: 

ROSILENE APARECIDA SANTOS FERREIRA BRASSAROTO, FAGNER 

BRASSAROTO, VICTOR BRASSAROTO DE CUJUS: VALDEMIR 

BRASSAROTO Vistos, etc. Trata-se ação de inventário, processada na 

forma de arrolamento sumário, apresentada por Rosilene Aparecida 

Santos Ferreira, na qualidade de viúva meeira, e pelos herdeiros Fagner 

Brassaroto e Victor Brassaroto, na qualidade de filhos, objetivando a 

homologação da partilha amigável dos bens deixados pelo de cujos 
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Valdemir Brassaroto, falecido em 04.09.2009. As primeiras declarações e 

o plano de partilha estão inseridos na petição inicial, onde estão descritos 

os bens a serem partilhados, a saber: (i) uma motocicleta Honda CG 125 

FAN ES gasolina, cor preto, ano 2009, placa NJB 2093, chassi 

9C2JC41209R002807; (ii) R$ 722,94 (setecentos e vinte e dois reais e 

noventa e quatro centavos) junto a Sicredi Univales e (iii) R$ 4.327,07 

(quatro mil, trezentos e vinte e sete reais e sete centavos) referente a 

“saldo remanescente de indenização/sinistro” junto à Canopus 

Administradora de Consórcios S/A intermediada por Corona Star Corretora 

de Seguros Ltda. Os requerentes informam que os bens totalizam o valor 

de R$ 8.550,01 (oito mil, quinhentos e cinquenta reais e um centavo). Os 

herdeiros Fagner Brassaroto e Victor Brassaroto, na qualidade de filhos 

maiores e capazes, renunciaram expressamente ao quinhão que lhes 

cabia em favor da genitora, ora cônjuge supérstite. Ao final, pugnam pela 

concessão dos benefícios da justiça gratuita, bem como pela homologação 

do plano de partilha. Em seguida, vieram-me os autos conclusos. Breve 

relato. DECIDO. A priori, defiro os benefícios da justiça gratuita, nos termos 

do art. 98 c/c art. 99, § 3º, CPC/2015. O inventário processado na forma 

de arrolamento sumário apresenta-se como procedimento simplificado, 

previsto no Novo Código de Processo Civil (arts. 659 a 663), para viabilizar 

de forma célere a partilha dos bens deixados por ocasião da abertura da 

sucessão, desde que todos os herdeiros sejam maiores e capazes sejam 

concordes no tocante à partilha. Nessa espécie de divisão dos bens da 

herança, dispensa-se a lavratura de termos de qualquer espécie (CPC, 

art. 660, caput), devendo a parte interessada atentar-se apenas para a 

indicação do inventariante, a enumeração dos herdeiros e suas 

classificações, a identificação dos bens do espólio, juntamente com o 

esboço da partilha. Com efeito, imprimindo ao feito o rito do arrolamento, é 

desnecessária a intervenção da Fazenda Pública, a teor do disposto no 

art. 662, § 1º do NCPC, pois qualquer questão fiscal deve ser tratada na 

esfera administrativa. Registre-se, ainda, que a hipótese dos autos se 

amolda à condição de isenção tributária prevista na Lei Estadual n. 

7.850/2002 (art. 6º), porque a moto não possui valor estimado e nem de 

mercado superior a 1.500 UPFs, hoje equivalente a R$ 223.680,00. 

Registre-se que, nos termos do art. 659, § 2º do NCPC, ainda que existam 

tributos pendentes de pagamento incidentes sobre os bens a serem 

partilhados, não haverá óbice à homologação do plano de partilha 

apresentado pelas partes. Nesse sentido: APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. 

INVENTÁRIO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO 

DOS TRIBUTOS. NÃO CONDICIONADO. ARTIGO 659, §2° DO CPC DE 2015. 

EXPEDIÇÃO DO FORMAL DE PARTILHA. POSSIBILIDADE. RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. MAIORIA. 1. Na vigência do Código de Processo 

anterior - 1973, a expedição dos formais de partilha e alvarás era 

condicionada à prévia quitação dada pela Fazenda Pública, na forma que 

estabelecia o § 2.º do art. 1.031. 2. Com o advento do Novo Código de 

Processo Civil a partilha amigável poderá ser homologada antes do 

recolhimento do imposto de transmissão causa mortis e, somente após a 

expedição das diligências destinadas à concretização da partilha, haverá 

a intimação do Fisco para lançamento administrativo do imposto de 

transmissão e outros tributos, em clara alteração ao que dispunha o 

Código anterior (art. 659, §2° do CPC/2015). 3. Ocorrido o trânsito em 

julgado, a expedição do formal de partilha e dos seus respectivos alvarás 

não mais está condicionada à comprovação do pagamento de todos os 

tributos, verificada pela Fazenda Pública, que deverá adotar o 

procedimento administrativo próprio para a sua satisfação. 4. Apelação 

conhecida e provida. Maioria. (TJDFT, Acórdão n.1105878, 

20160111130137APC, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, Relator Designado: 

GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA 3ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 

06/06/2018, Publicado no DJE: 29/06/2018. Pág.: 319/325) – Grifei. O 

Desembargador Gilberto de Oliveira, ao proferir seu voto no recurso de 

apelação que gerou a ementa acima descrita, explicou: “Portanto, entendo 

que não é obrigatória a apresentação da quitação de tributos, mesmo que 

existam tributos sendo executados, porque quem tem o formal de partilha 

e não o registra, não o tem. Quando for registrá-lo, pagará o tributo por 

cada um, pagará a sua parte. Então, a justiça não pode ficar esperando 

até que a parte pague o tributo para encerrar um processo”. Destarte, 

havendo unanimidade quanto ao plano de partilha dos direitos hereditários 

em testilha, mister se faz a sua homologação por sentença, nos termos 

dos artigos 659 a 663 do Novo Código de Processo Civil. Ante o exposto, 

HOMOLOGO o plano de partilha apresentado com a petição inicial, relativa 

aos bens e direitos deixados pelo de cujus VALDEMIR BRASSAROTO, 

para que produzam os seus jurídicos e legais efeitos, ressalvados erros, 

omissões ou eventuais direitos de terceiros e, ainda, o disposto no art. 

553 do NCPC, por conseguinte, JULGO EXTINTO o presente feito com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “a” do Novo 

Código de Processo Civil. Custas judiciais pelos herdeiros e meeira, cuja 

cobrança deverá ficar sob condição suspensiva de exigibilidade, nos 

termos do art. 98, § 3º, NCPC. Dispensada a intimação do Fisco, por se 

tratar de hipótese isenção tributária prevista na Lei Estadual n. 7.850/2002 

(art. 6º, inciso I, alínea ‘a’). Preclusa a via recursal e certificado o trânsito 

em julgado, expeça-se carta de adjudicação da moto Honda/CG 125 FAN 

ES gasolina, cor preto, ano fabricação/modelo 2009/2009, placa NJB2093, 

chassi 9C2JC41209R002807, renavam 129125040, em favor de Rosilene 

Aparecida Santos Ferreira, porém, por observar a existência de gravame 

registrado no documento do veículo, condiciono a efetivação da 

transferência, perante o órgão de registro e licenciamento de veículos 

competente, à comprovação de quitação do contrato de alienação 

fiduciária que deu origem à referida anotação. Quanto aos valores (i) R$ 

4.327,07 (quatro mil, trezentos e vinte e sete reais e sete centavos) 

referente a “saldo remanescente de indenização/sinistro” junto à Canopus 

Administradora de Consórcios S/A e (ii) R$ 722,94 (setecentos e vinte e 

dois reais e noventa e quatro centavos) junto a Sicredi Univales, 

expeçam-se os competentes alvarás judiciais em favor de Rosilene 

Aparecida Santos Ferreira, na forma da lei, servindo também como 

autorização para encerramento da conta bancária respectiva. Por fim, 

observando o trabalho desempenhado pelo(a) defensor(a) dativo(a) 

nomeado(a) pela Diretoria do Foro (Id n. 30510557), fixo em seu favor 

honorários dativos no montante de 02 (dois) URH’s da tabela atual da 

OAB, devendo ser expedida certidão de honorários, nos termos do Prov. 

09/2007-CGJ. Cumpridas as determinações, arquive-se. Ciência ao MPE. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Juína (MT), data da assinatura 

registrada no sistema. DAIANE MARILYN VAZ Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1001527-82.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA VERONA DE OLIVEIRA (EMBARGANTE)

INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS VERONA OLIVEIRA LTDA - ME 

(EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO FRANCISCO SOARES OAB - MT12999-A (ADVOGADO(A))

IZAURA JOSE PADILHA DOS SANTOS OAB - MT21066/O 

(ADVOGADO(A))

JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI OAB - MT13701-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT18603-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo: 1001527-82.2018.8.11.0025 EMBARGANTE: 

INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS VERONA OLIVEIRA LTDA - ME, ANA 

MARIA VERONA DE OLIVEIRA EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA 

Vistos, etc. Trata-se de embargos à execução c/c tutela provisória de 

urgência ajuizado por Indústria e Comércio de Móveis Verona Oliveira 

Ltda. – ME e Ana Maria Verona de Oliveira em desfavor de Banco do 

Brasil S/A, já qualificados nos autos, distribuídos por dependência aos 

autos da execução n. 1000622 -14.2017.811.0025. Preliminarmente 

requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita, o indeferimento 

da petição inicial e a aplicação do Código de Defesa do Consumidor com a 

consequente inversão do ônus da prova. No mérito, alega a nulidade da 

cláusula de vencimento antecipado da dívida, ilegalidade da cumulação da 

comissão de permanência com outros encargos moratórios e correção 

monetária, tecendo, ainda, considerações absolutamente genéricas 

acerca da diferença dos juros moratórios e remuneratórios, bem como do 

instituto da capitalização de juros, sem, contudo, indicar com precisão a 

cláusula contratual que permitiu a respectiva incidência, tampouco 

demonstrou a efetiva existência por meio de cálculo aritmético. Ainda em 

sede meritória, requereu, uma vez constatada a abusividade no que tange 

ao vencimento antecipado da dívida, a descaracterização da mora. Em 
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decisão de Id n. 15876624, o juiz antecessor deferiu a medida liminar nos 

seguintes termos: (...) EDEFIRO o pedido liminar, mediante caução do valor 

da quantia de R$ 17.599,34 (dezessete mil quinhentos e noventa e nove 

reais e trinta e quatro centavos), no prazo de 10 (dez) dias, bem como 

das demais parcelas vincendas (em conformidade com o cronograma de 

vencimento estabelecido na cédula bancária citada alhures), tão somente 

para determinar que o embargado suspenda a consolidação de 

propriedade do imóvel ou, caso a consolidação já tenha ocorrido, 

abstenha-se da realização do leilão até ulterior deliberação deste Juízo. 

(...) E, ainda, indeferiu os benefícios da justiça gratuita e determinou o 

recolhimento das custas judiciais, sob pena de revogação da liminar e 

indeferimento da petição inicial. Em seguida, o embargante apresentou 

comprovante de pagamento das custas judiciais e taxa judiciária, bem 

como juntou comprovante de depósito do valor de R$ 17.599,34 

(dezessete mil, quinhentos e noventa e nove reais e trinta e quatro 

centavos), conforme determinado. O embargado, em Id n. 16295367, 

apresentou impugnação, rechaçando todas as alegações do embargante, 

discorrendo sobre o contrato, as taxas de juros e os encargos cobrados, 

sustentando a legalidade do pacto e suas cláusulas. Em seguida, 

vieram-me os autos conclusos. Breve relato. Decido. A priori, registre-se 

que o processo comporta julgamento antecipado, pois se trata de matéria 

unicamente de direito, nos termos do artigo 355, inciso I, do Novo Código 

de Processo Civil. A análise da pertinência ou não do deferimento dos 

benefícios da justiça gratuita aos embargantes perdeu o objeto, haja vista 

que o benefício foi indeferido na decisão inicial, tendo os embargantes 

comprovado o pagamento das custas judiciais e taxa judiciária. A 

preliminar de “indeferimento da inicial da execução” não prospera, pois o 

cálculo aritmético que instruiu a inicial da execução é suficiente à 

demonstração do crédito atualizado e preenche os requisitos previstos no 

art. 798, parágrafo único, do CPC/2015, eis que nele consta 

expressamente (i) a taxa de juros no período de normalidade de 6,480% 

ao ano, debitados e capitalizados mensalmente, (ii) juros de mora de 

1,0000% ao ano, debitados no final e (iii) multa contratual de 2,0000% 

sobre o valor do saldo devedor final. Em que pese o enunciado sumular n. 

297 do STJ, não se aplica à espécie o Código de Defesa do Consumidor, 

visto que o crédito oriundo da cédula de crédito industrial é destinado ao 

incremento da atividade industrial do contratante, a fim de otimizar, 

dinamizar ou instrumentalizar sua própria atividade lucrativa, logo não se 

enquadra no conceito de consumidor final, porquanto não se aplicam as 

normas consumeristas e, consequentemente, a inversão do ônus da 

prova. Ainda tratando de questões prejudiciais ao mérito, a análise 

limitar-se-á às cláusulas especificamente impugnadas pela embargante, a 

teor do disposto na Súmula 381/STJ. Pois bem. No que se refere à 

limitação dos juros remuneratórios, as cédulas de crédito rural, comercial e 

industrial não se submetem ao regramento da Lei n. 4.595/1964, pois a 

legislação posterior e específica (artigo. 5º do Decreto-Lei n. 413/1969 e 

artigo 5º da Lei n. 6.840/1980) conferiu ao Conselho Monetário Nacional o 

dever, e não apenas a faculdade, de fixar os juros a serem praticados em 

operações dessa natureza. Aliás, esse é o posicionamento jurisprudencial 

do Superior Tribunal de Justiça, vejamos: AGRAVO REGIMENTAL. 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE 

CRÉDITO INDUSTRIAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. 

COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. INADMISSIBILIDADE. 1. "As notas de 

crédito rural, comercial e industrial acham-se submetidas a regramento 

próprio (Lei n° 6.840/80 e Decreto-Lei 413/69) que conferem ao Conselho 

Monetário Nacional o dever de fixar os juros a serem praticados. Diante da 

omissão desse órgão governamental, incide a limitação de 12% ao ano, 

prevista no Decreto n.º 22.626/33 (Lei da Usura)" (AgRg no REsp 

1159158/MT, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 

14.6.2011, DJe 22.6.2011). 2. A legislação especial que rege as cédulas 

de crédito industrial não admite a cobrança da comissão de permanência, 

qualquer que seja o percentual, pois a norma, em seu art. 5°, parágrafo 

único, do Decreto-lei 413/1969, prevê apenas a cobrança de juros 

remuneratórios, moratórios e multa para o inadimplemento. 3. Agravo 

regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 66.745/RS, Rel. 

Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 

26/02/2013, DJe 06/03/2013) Desse modo, observando a ausência de 

deliberação do CMN a respeito, os juros remuneratórios não podem ser 

pactuados em patamar superior a 12% (doze por cento) ao ano, 

prevalecendo a limitação imposta pelo art. 1º do Decreto n. 22.626/1933 

(Lei da Usura), salvo se os juros remuneratórios fixados no 

contrato/cédula foram menores que 12% a.a, caso em que prevalecerão. 

Ocorre que a embargante não demonstrou que a embargada cobra juros 

remuneratórios superiores a 12% ao ano, aliás, o cálculo do exequente, 

ora embargado, fez incidir juros remuneratórios de apenas e 6,480% ao 

ano, portanto, bem abaixo do limite legal. No que se refere à capitalização 

dos juros, o Decreto-Lei nº 413/69, que trata das cédulas de crédito 

industrial, admite expressamente em seu art. 14, inciso VI, a incidência de 

juros capitalizados. Inclusive, esta questão foi pacificada com a edição do 

enunciado sumular de nº. 93 do Superior Tribunal de Justiça, com o 

seguinte teor: "A legislação sobre cédulas de credito rural, comercial e 

industrial admite o pacto de capitalização de juros". (Súmula 93, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 27/10/1993, DJ 03/11/1993, p. 23187). Portanto, a 

capitalização prevista na cédula em revisão prevalecerá. Por outro lado, a 

fixação de juros moratórios à taxa efetiva de 1% ao ano obedece aos 

ditames do Decreto-Lei n. 413/1969, portanto prevalecerá. Por sua vez, 

quanto à comissão de permanência, tem-se que via de regra e nos 

contratos em geral, quando contratada, poderá ser cobrada no período de 

inadimplência, desde que não cumulada com correção monetária, com 

juros remuneratórios ou moratórios e, ainda, limitada à taxa média de 

mercado, consoante entendimento esposado na súmula 30 do STJ: “A 

comissão de permanência e a correção monetária são inacumuláveis” e 

Súmula 294 do STJ: “Não é potestativa a cláusula contratual que prevê a 

comissão de permanência, calculada pela taxa média de mercado, 

apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa do contrato.” Porém, 

em se tratando especificamente de cédula de crédito industrial, a regra 

geral não se aplica, pois, consoante jurisprudência assente do STJ (AgRg 

no REsp 1128944/PB), será indevida a incidência de comissão de 

permanência nas cédulas de crédito rural, comercial e industrial, eis que a 

legislação específica, editada com vistas ao fomento da economia, 

estabelece expressamente os encargos exigíveis no caso de 

inadimplemento do mutuário, quais sejam: (i) juros remuneratórios, (ii) juros 

moratórios de 1% ao ano e (iii) multa convencional, inexistindo, dentre 

estes, a comissão de permanência, no que reputo-a indevida. Nesse 

ponto, frisa-se que a mera previsão de incidência de comissão de 

permanência no contrato não afasta a mora, pois o instrumento contratual 

prevê que tal encargo somente incidiria em caso de inadimplemento 

contratual, isto é, na período de anormalidade contratual, enquanto que a 

jurisprudência, inclusive do STJ, é pacífica no sentido de que apenas a 

cobrança de encargos abusivos no período de normalidade contratual é 

capaz de afastar a mora. É o que decidiu o c. STJ sob o rito dos recursos 

repetitivos, por ocasião do julgamento do REsp 1.061.530 - RS 

(2008/0119992-4): “a) O reconhecimento da abusividade nos encargos 

exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e 

capitalização) descaracteriza a mora”. Assim, considerada abusiva 

apenas a cobrança de comissão de permanência, não há que se falar em 

afastamento da mora, pois tal encargo incide apenas no período da 

anormalidade e, como tal, não tem o condão de descaracterizar a mora 

debendi, ou seja, não interfere na relação obrigacional pactuada entre as 

partes. Por fim, não há se falar em nulidade da cláusula de vencimento 

antecipado da dívida, porquanto esta foi livremente pactuada entre os 

contratantes, não havendo qualquer abusividade em sua estipulação, 

tanto que o artigo 11 do Decreto-Lei 413/1969, que dispõe acerca das 

títulos de crédito industrial, preconiza que “importa em vencimento 

antecipado da dívida resultante da cédula, independentemente de aviso ou 

de interpelação judicial, a inadimplência de qualquer obrigação do eminente 

do título ou, sendo o caso, do terceiro prestante da garantia real.” Ante o 

exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados 

nos presentes embargos à execução apenas para afastar eventual 

cobrança de comissão de permanência no período de anormalidade 

contratual e, por corolário, JULGO EXTINTO o processo com resolução do 

mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC. Sendo flagrante a mora 

dos embargantes, revogo a tutela provisória de urgência anteriormente 

concedida. Em virtude da sucumbência mínima do embargado, nos termos 

do art. 86, parágrafo único do CPC/2015, condeno o Embargante ao 

pagamento das custas judiciais e despesas processuais, bem como 

honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor 

atualizado da causa. Fica o Embargado advertido de que, nos termos do 

art. 85, § 13 do NCPC, as verbas de sucumbência aqui arbitradas deverão 

ser acrescidas no valor do débito principal, para todos os efeitos legais, 

inclusive para fins de cobrança. Determino o prosseguimento da ação 

executiva n. 1000622 -14.2017.811.0025. Preclusa a via recursal, 

certifique-se o trânsito em julgado, translade-se cópia desta sentença 

para os autos de ação executiva n. 1000622 -14.2017.811.0025. Por 
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serem incontroversos os valores depositados nos autos pelos 

embargantes, uma vez certificado o trânsito em julgado desta sentença, 

autorizo o levantamento em favor do embargado. Cumpridas as 

determinações, arquive-se com as baixas e cautelas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Juína (MT), data da assinatura 

registrada no sistema. DAIANE MARILYN VAZ Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002128-54.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

R R BERNARDO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO OAB - MT21923/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO ALVES SAMPAIO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA Autos nº 1002128-54.2019.8.11.0025 

Requerente: RR Bernardo – ME Requerido: Sergio Alves Sampaio VISTOS, 

Cuida-se de ação de cobrança manejada por empresa de pequeno porte, 

objetivando o recebimento dos valores referente a aquisição de peças em 

geral pelo demandado que somam a quantia de R$ 6.329,90. Em análise 

aos autos, verifica-se que o autor se limitou a juntar com a exordial o 

comprovante de inscrição e de situação cadastral, deixando de observar 

as normas esculpidas no Enunciado n. 135[1] do FONAJE. Sendo assim, 

intime-se o autor para emendar a inicial, a fim de comprovar sua situação 

jurídico-tributária atualizada perante o Fisco federal, estadual e municipal, 

assim como traga aos autos o documento fiscal da dívida em cobrança, no 

prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial. No mesmo prazo, 

deverá informar o endereço atualizado do requerido. Às providências. 

FABIO PETENGILL Juiz de Direito [1] “O acesso da microempresa ou 

empresa de pequeno porte no sistema dos juizados especiais depende da 

comprovação de sua qualificação tributária atualizada e documento fiscal 

referente ao negócio jurídico objeto da demanda” (XXVII Encontro – 

Palmas/TO).

Comarca de Mirassol D'Oeste

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 28/2020-CA

Regulamenta o funcionamento das atividades em regime de teletrabalho 

pelos servidores da Comarca de Mirassol D’Oeste, nos termos que 

menciona.

A Excelentíssima Senhora Doutora HENRIQUETA FERNANDA CHAVES 

ALENCAR FERREIRA LIMA, meritíssima juíza de direito, diretora do foro 

desta Comarca de Mirassol D’Oeste, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais e na forma da lei;

Considerando o teor da Portaria-Conjunta nº 249 de 18 de Março de 2020 

que decretou o fechamento das portas do Palácio da Justiça, dos Fóruns 

das Comarcas do Estado de Mato Grosso e de quaisquer dependências 

do serviço judicial, institui o regime obrigatório de teletrabalho, altera a 

Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020, em decorrência das 

medidas temporárias de prevenção no contágio pelo COVID-19 (Novo 

Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso;

Considerando a necessidade de definir como se dará o funcionamento da 

Terceira Vara desta Comarca, que possui apenas feitos de tramitação 

física;

Considerando, por fim, a necessidade de reorganizar o funcionamento dos 

trabalhos e atividades dos servidores para adequação ao regime de 

teletrabalho instituído;

RESOLVE:

TÍTULO I

DOS ESTAGIÁRIOS

 Art. 1º Os estagiários e assessores que prestam serviços de forma 

voluntária nos diversos setores desta Comarca estarão dispensados da 

realização de teletrabalho em razão da incompatibilidade das atividades 

diariamente desempenhadas com referido regime, devendo ser 

cientificado aos mesmos acerca da importância do recolhimento domiciliar 

durante o período assinalado na Portaria-Conjunta nº 249 de 18 de Março 

de 2020.

Art. 2º Os estagiários remunerados durante o período de fechamento das 

portas do Fórum ficarão usufruindo antecipadamente de suas férias, ante 

a impossibilidade de executarem suas atividades de maneira remota, eis 

que um dos requisitos do estágio é o acompanhamento/orientação 

presencial por superior.

Parágrafo único: Caso o saldo de férias a que tem direito o estagiário for 

inferior aos 30 (trinta) dias, haverá posterior compensação do banco de 

horas que esteve em afastamento, atendendo-se à necessidade da 

administração e de forma não prejudicial o horário escolar.

 TÍTULO II

DO GABINETE

Art. 3º. Os assessores e magistrados trabalharão durante o horário de 

expediente via teletrabalho, conforme determinado em Portaria Conjunta 

249/TJMT de 18/03/2020. Para informações acerca de processos que se 

encontram conclusos os advogados poderão entrar em contato pelo 

telefone (66) 99979-6947 (Amanda).

Art. 4º. A partir do dia 20.03.2020 os atendimentos aos advogados, 

membros do Ministério Púbico e Defensores Públicos, no gabinete da 

Primeira Vara será realizado por videoconferência, através da ferramenta 

tecnológica denominada Office 365, mediante contato prévio com a 

assessoria, através do telefone acima indicado no art. 3º, bem como terá 

como requisitos:

I - O advogado deverá estar regularmente habilitado nos autos do 

processo objeto do atendimento;

II – O advogado possuir equipamento e expertise para manusear o sistema 

eletrônico em sua unidade computacional;

III - Possuir instalado em seu computador o sistema Office 365, acesso 

adequado à internet, câmera de vídeo e microfone;

IV – Realizar o agendamento prévio estabelecido no art. 2º, informando o 

número de sua inscrição na OAB e o número do processo sobre o qual 

pretende o atendimento virtual;

V - Informar o número de telefone de contato no agendamento prévio;

VI - Informar o nome de contato Office 365 para chamamento, pelo juízo, 

através do sistema na data e hora designadas (se a opção for o juízo 

realizar o chamamento);

VI - Aguardar, na data e hora designada, a chamada eletrônica via Office 

365.

§1º. Não sendo possível estabelecer conexão de vídeo e som com o 

advogado, ou deste para com o juízo, a reunião será redesignada, 

devendo o advogado proceder ao reagendamento.

§2º. O advogado deverá velar para que o ambiente em que pretenda 

reunir-se em videoconferência com o juízo, seja adequado para a 

realização da reunião.

§3º. Não será realizada a reunião em videoconferência caso o advogado, 

no momento de início da chamada, esteja em ambiente inadequado ou em 

movimento.

§4º. Havendo impossibilidade de atendimento do magistrado ao advogado 

na data e hora agendada, haverá redesignação para o horário mais 

próximo, com comunicação ao advogado;

§5º. Havendo expressivo volume de atendimentos poderá o agendamento 

ser adiado pelo Juízo, preferencialmente dentro da mesma semana em que 

registrada a solicitação de atendimento, cabendo à Secretaria e/ou 

gabinete informar ao advogado, com antecedência e justificadamente, 

qualquer alteração de agenda.

Art. 5º. Os atendimentos virtuais ocorrerão em todos os dias úteis, 

durante todos os dias de expediente forense ordinário (ou outro horário a 

ser estabelecido pelo magistrado).

Art. 6º. Caberá à Secretaria/Gabinete (dependendo da opção para 

controle do agendamento prévio), juntamente com o magistrado, controlar 

a agenda de videoconferências via Office 365 e tomar todas as 

providências para o adequado funcionamento do sistema.

Art. 7º. Deverá a Secretaria/Gabinete (dependendo da opção para 

controle do agendamento prévio) manter registro de todas as ligações 

solicitando agendamento, com identificação dos dados constantes no art. 

3º, bem como o resultado do agendamento.

Art. 8º. As reuniões poderão ser gravadas e armazenadas pelo Juízo 

para eventual controle de conteúdo.

TÍTULO III

DOS TERCEIRIZADOS
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Art. 9º Os servidores terceirizados exercerão suas atividades em forma 

de escala, a ser definida Gestora Geral, devendo-se atentar também às 

determinações da empresa a que são vinculados, sendo que qualquer 

intercorrência deverá ser comunicada à Central de Administração para 

deliberação.

TÍTULO IV

DAS PSICÓLOGAS

Art. 10. A psicóloga credenciada do Programa Bem Viver efetuará suas 

atividades em regime de teletrabalho atendendo aos servidores que 

venham a precisar por qualquer via remota, a exemplo de videochamada 

ou Skype, devendo encaminhar e-mail a todos os servidores no dia 

20/03/2020, informando acerca dos meios em que os mesmos poderão 

solicitar seus serviços.

Art. 11. A psicóloga responsável pelos atendimentos aos juridiscionados 

executará teletrabalho para finalizar os relatórios e outros tipos de 

serviços internos que estão pendentes.

TÍTULO V

DA VARA CRIMINAL/INFANCIA

Art. 12. Ante a necessidade de dar andamento aos feito criminais e 

infância que tramitam apenas de forma física nesta Comarca, o que 

impossibilita a execução via teletrabalho, deverá o juízo daquela serventia 

indicar qual (is) o (s) servidor (es) que ficará (ão) trabalhando 

internamente, se assim entender necessário, sugerindo-se evitar 

revezamento entre funcionários para não aumentar o risco de eventual 

contato, bem como quanto à necessidade de pedir autorização à 

Presidência deste TJMT e comunicação posterior à Diretoria do Fórum para 

fins de controle de acesso.

Parágrafo primeiro: A indicação do servidor deve ser encaminhada à 

Central de Administração, a fim de que sejam feitas as anotações e avisos 

necessários para permissão do servidor às dependências do prédio desta 

Comarca.

 Parágrafo segundo: Com o fito de evitar o contato físico entre as 

pessoas, deverão os servidores se comunicar com a Delegacia de Polícia 

e Cadeia Pública por email institucional, sem prejuízo de contato telefônico.

TÍTULO VI

DO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR E DIRETORIA DO FÓRUM

Art. 13. O setor do Distribuidor em razão da necessidade de atendimento à 

tramitação dos feitos criminais, funcionará apenas com o servidor Pedro 

Gonçalves, atuando presencialmente, sendo que os demais efetuarão a 

compensação das horas oportunamente, em razão da impossibilidade de 

realizar teletrabalho, devendo-se priorizar envios por meu eletrônico 

(e-mail mirassol.distribuidor@tjmt.jus.br) e materialização dos atos a 

posteriori, se possível.

 Art. 14. Quanto à Diretoria do Fórum será realizada, em regra, por 

teletrabalho e, excepecionalmente, em caso de extrema necessidade 

justificada, presencialmente, pela Gestora Geral Edislaine Candido Costa.

 TÍTULO VII

DO AGENTES DA INFÂNCIA

Art. 15. Os Agentes da Infância, diante da incompatibilidade de suas 

atividades com o regime de teletrabalho, deverão efetuar a compensação 

das horas oportunamente, a interesse da Administração.

TÍTULO IX

DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA

Art. 16. Os Oficiais de Justiça atuarão nos termos estabelecidos no art. 5º 

da Portaria-Conjunta nº 249/2020, no cumprimento das ordens judiciais 

consideradas urgentes e aquelas cujo cumprimento imediato seja 

considerado pela autoridade judiciária como imprescindível.

Art. 17. Os Oficiais de Justiça receberão as decisões para cumprimento 

via e-mail, sem prejuízo de contato telefônico, devendo se ater ao 

cumprimento de medidas urgentes, evitando a exposição desnecessária 

em ambiente público.

Art. 18. Os Oficiais de Justiça que não possuírem impressora em suas 

residências poderão efetuar pedido de acautelamento a este juízo, 

informando o número do tombo do equipamento, os quais ficarão sob sua 

inteira responsabilidade, bem como de resma de papel suficiente ao 

cumprimento dos mandados.

Art. 19. No caso de cumprimento de Alvará de Soltura ou Mandado de 

Prisão, bem como às Medidas Protetivas de Urgência devem os Oficiais de 

Justiça realizar o cumprimento tomando as devidas precauções de 

distância e medidas sanitárias.

TÍTULO X

DA REALOCAÇÃO DE SERVIDORES

Art. 20. Visando atender às necessidades de mão-de-obra em alguns 

setores e viabilizar aos servidores a execução de suas atividades no 

período de fechamento das portas do judiciário em regime de teletrabalho, 

determino a realocação dos seguintes servidores nos setores abaixo 

descritos:

I- Daniela Bonfim Castilho Motta executará suas atividades junto à 

assessoria da Primeira Vara nos processos que tramitam via PJE;

II- Lucimeire Monaski Friozi executará suas atividades na Central de 

Arrecadação atuando no cumprimento dos processos que tramitam via 

PJE;

III- Raiana Katherine da Silva Lira executará suas atividades na Terceira 

Vara ou na Central de Arrecadação no cumprimento dos processos que 

tramitam no PJE;

TÍTULO XI

DOS DEMAIS SERVIDORES

Art. 21. Os demais servidores deverão atuar em teletrabalho, conforme 

estabelecido na Portaria-Conjunta nº 249/2020, sendo que em caso de 

eventual impossibilidade deverá ser comunicada à Central de 

Administração, com justificativa dos motivos por escrito para apreciação 

pela Juíza Diretora do Foro.

TÍTULO XII

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 22. A falta de equipamento para execução dos serviços em suas 

residências caso aventada pelos servidores como fator impeditivo de 

execução dos serviços via teletrabalho poderá ser resolvida por meio de 

cessão de equipamentos, conforme decidido pelo Presidente do TJMT em 

expediente 0012855-33.2020.8.11.0000, devendo os servidores 

procederem nos termos lá definidos.

Art. 23. Os servidores que atuarão em regime de teletrabalho deverão 

registrar diariamente os processos movimentados durante o expediente 

forense. Ao fim do prazo estabelecido na Portaria Conjunta nº 249/TJMT 

de 18/03/2020 os registros devem ser apresentados ao superior imediato, 

sob pena de responsabilização.

 Art. 24. No prazo estabelecido no art. 1º da Portaria-Conjunta nº 249/2020 

e durante o horário de expediente forense, a comunicação com as 

secretarias das unidades judiciárias será realizada por meio dos seguintes 

endereços eletrônicos:

Vara E-mail

1ª Vara Cível mdo.1vara@tjmt.jus.br

2ª Vara Cível mdo.2vara@tjmt.jus.br

3ª Vara Cível mdo.3vara@tjmt.jus.br

Cartório Distribuidor mirassol.distribuidor@tjmt.jus.br

Juizados Especiais moe.je@tjmt.jus.br

Art. 25. Quando houver necessidade de medida urgente, nos termos das 

Portarias citadas, o Advogado, Delegado, Defensor Público ou Promotor de 

Justiça, ou entidade pertinente, deverá encaminhar o pedido diretamente 

em um dos e-mails acima indicados para análise da serventia e 

encaminhamento ao magistrado, sem prejuízo de contato telefônico.

Parágrafo 1º. O e-mail do destinatário do pedido deverá ser, 

preferencialmente, o funcional, devendo conter a qualificação do 

advogado ou do Agente Público responsável pela petição, devendo-se 

observar fielmente as normas processuais.

Parágrafo 2º. A decisão proferida pelo magistrado da respectiva vara 

será devolvida no mesmo e-mail de encaminhamento do pedido, sendo 

responsabilidade do peticionante o acompanhamento.

Parágrafo 3º. A apositura de selo de autenticidade do ato será dispensado 

e substituído por certidão atestando a legitimidade do ato exarado, salvo 

recomendação em sentido contrário da autoridade judicial competente;

Parágrafo 4º. Recomenda-se, com o fito de otimizar o cumprimento dos 

atos processuais e evitar o contato físico entre as pessoas, que as 

decisões judiciais sirvam como mandado/alvará, se assim entender a 

autoridade prolatadora.

Art. 26. O juízo responsável pela respectiva serventia analisará o pleito 

formulado e resolverá se realmente é caso de urgência, conforme 

especificado nas portarias-conjuntas referidas, decidindo em seguida o 

encaminhamento que será dado à questão, cuja decisão será cientificado 

o peticionante.

Art. 27. O descumprimento desta Portaria implicará em notificação 

administrativa e adoção das providências disciplinares adequadas à 

medida, devendo o controle de acesso ser realizado com anotações no 

livro correspondente e se atentando às pessoas devidamente 

autorizadas. Assinale-se que em caso de indeferimento de acesso às 
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pessoas cuja presença física, excepcionalmente for requerida ao insigne 

Presidente do TJMT, deverá o chefe imediato deliberar quanto ao 

teletrabalho ou sua dispensa, de tudo comunicando à Diretoria do Fórum.

Art. 28. Assinale-se que a presente Portaria não tem o condão de alterar a 

escala de plantão semanal, tampouco a de fim de semana.

Art. 29. Os casos não contemplados nesta Portaria serão resolvidos pelo 

Juiz Diretor do Foro da Comarca.

Art. 30. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 

as disposições em contrário.

Publique-se, registre-se e cumpra-se, remetendo-se cópia da presente via 

e-mail funcional de todos os Servidores lotados neste Juízo, ao Ministério 

Público, à Defensoria Pública, à Ordem dos Advogados do Brasil – 7ª 

Subseção, Delegacia de Polícia, Cadeia Pública e Procuradorias 

Municipais.

Mirassol D’Oeste, 19 de março de 2020.

HENRIQUETA FERNANDA C.A.F. LIMA

Juíza de Direito Diretora do Foro

 

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000136-66.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

NATALINA DE FATIMA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALICIA PEREIRA (REQUERIDO)

 

MM JUIZ: I - A DPE/MT, na condição de curador, manifesta ciência da 

audiência aprazada e requer seja assegurado a parte requerida oferecer 

impugnação após a realização da entrevista já aprazada, conforme 

preceitua o art. 752, do CPC.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003779-66.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GEREMIAS MODENEZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAMIRES RODRIGUES PERIN OAB - MT25293/O (ADVOGADO(A))

NAJLA MILENA CASTRO DA SILVA OAB - MT13630/O-O 

(ADVOGADO(A))

LAUDISON MORAES COELHO OAB - MT0019353A (ADVOGADO(A))

DIONE KAROLINE GONCALVES HOLANDA OAB - MT20694/O 

(ADVOGADO(A))

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

 

SEGUE ANEXO LAUDO PERICIAL MÉDICO:

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000122-82.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ANA DE JESUS GALHARDO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON DOS REIS SILVA OAB - MT0019991A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE (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 requerente para impugnar a contestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000703-97.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO FERNANDO LINHARES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR THIAGO MARQUES OCHIUCCI OAB - MT0014495A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000703-97.2020.8.11.0011. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ROGERIO FERNANDO LINHARES REU: 

ESTADO DO MATO GROSSO Vistos. Em tempo, verifico que o autor 

pugnou pela concessão das benesses da justiça gratuita e que até o 

presente momento tal pleito não fora apreciado, contudo, verifico que o 

pleito necessita de dilação probatória. A Constituição Federal, art. 5º, 

inciso LXXIV, prevê que: "O Estado prestará assistência judiciária integral 

e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Do disposto 

normativo constitucional acima citado, aufere-se que a gratuidade será 

concedida apenas àqueles que trouxerem provas fartas a comprovar a 

hipossuficiência financeira. O art. 99, §3º, do CPC é claro ao dispor que a 

alegação de hipossuficiência possui apenas presunção de veracidade, 

devendo ser acompanhada de provas suficientes para demonstração da 

impossibilidade financeira de arcar com as custas processuais, conforme 

entendimento unânime no Superior Tribunal de Justiça. A propósito, 

lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery: O juiz da causa, 

valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação 

movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para 

suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do 

interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige 

para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é 

prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos 

seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que 

o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a 

concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de 

valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício 

(Código de Processo Civilcomentado e legislação extravagante, 11ª 

edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010, nota n. 2 ao artigo 

4º da Lei 1.060/50, p. 1.562). Em julgamento de caso análogo, Agravo de 

Instrumento nº 7.304.231-4, o ilustre Desembargador Campos Mello, do 

TJSP, entendeu que: "É verdade que incide, em princípio, a presunção de 

pobreza de quem a afirma para obter os benefícios da gratuidade, 

consoante o disposto no art. 4º, caput, da Lei 1.060/50. No entanto, isso 

não significa que não possa o magistrado entender necessária a 

comprovação da insuficiência de recursos de quem pleiteia o RESUMO 

INTEIRO TEOR EMENTA PARA CITAÇÃO benefício. O juiz não é obrigado a 

esperar que a parte contrária formule impugnação ao pedido de 

assistência judiciária, se, diante do que consta dos autos, vislumbra 

indícios de que a real situação financeira do requerente não se coaduna 

com o conteúdo da declaração de pobreza. Pode, diante disso e em 

defesa do interesse público, determinar a apresentação de documentação 

suplementar que entender necessária ao seu convencimento. Pode, em 

resumo, determinar a produção de provas a respeito. É o que tem sido 

decidido no Superior Tribunal de Justiça (cf. Ag.Rg. no Ag. nº 691.366/RS, 

5ªT., Rel. Min. Laurita Vaz, DJU 17.10.05 e Ag.Rg. nos Emb. Dec. no Ag. nº 

664.435/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJU 01.07.05), com respaldo 

da boa doutrina (Nelson Nery Júnior e Rosa e Maria de Andrade 

Nery,"Código de Processo Civil Comentado e Legislação Processual Civil 

Extravagante em Vigor", Ed. RT, 3a ed., nota 1, ao art. 4º da Lei 

1.060/50)". Compartilhando deste entendimento, colaciono recentes 

julgados: PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE 

DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. 

POSSIBILIDADE DE EXIGIR NOVOS DOCUMENTOS. ULTIMAS 

DECLARAÇÕES. IMPOSTO DE RENDA. AFERIÇÃO DA REAL 

POSSIBILIDADE DE CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. OFENSA AO 

PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1- 

A presunção relativa de hipossuficiência pode ser afastada mediante 

verificação, pelo magistrado, da possibilidade econômica do agravante em 

arcar com as custas do processo. Inexiste, portanto, qualquer ofensa à 

legislação federal invocada. 2- Os artigos 5º e 6º da Lei n. 1.060/50 

permitem ao magistrado indeferir os benefícios inerentes à assistência 

judiciária gratuita no caso de "fundadas razões". Permite, em 

consequência, que o Juiz que atua em contato direto com a prova dos 

autos, perquira acerca da real condição econômica do demandante. 

Precedentes do STJ e desta Corte Regional; 3- Respeitado o juízo 

discricionário do magistrado, consistente na zelosa medida de, antes 

mesmo de decidir acerca da gratuidade da justiça, perquirir a real 
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possibilidade da parte autora em custear as despesas do processo, não 

visualizo qualquer ilegalidade na decisão combatida em se exigir novos 

documentos para a demonstração da condição alegada, motivo pelo qual, 

merece ser mantida a decisão atacada, nos exatos termos que proferida. 

4- Agravo de instrumento desprovido. (TRF3, AI 00069253120164030000 

SP, 7ª Turma, Desembargador Federal Carlos Delgado, j. 8 de Maio de 

2017) Também: "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEFICIÊNCIA NO TRASLADO DE PEÇA 

OBRIGATÓRIA. CÓPIA DA PETIÇÃO DAS CONTRARRAZÕES AO 

RECURSO ESPECIAL INCOMPLETA. DECISÃO MANTIDA. 1. Sendo dever 

do recorrente instruir o agravo de instrumento com os documentos 

obrigatórios, elencados no art. 544, § 1º, do CPC (com redação anterior à 

Lei n. 12.322/2010), a deficiência na formação do instrumento impede o 

conhecimento do recurso interposto. 2. No caso, a parte recorrente não 

trouxe a cópia integral das contrarrazões ao recurso especial. 3. 

Ademais, o conhecimento do recurso especial, nesse caso, encontra 

óbice na Súmula n. 7/STJ. 4. A presunção de hipossuficiência oriunda da 

declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita é relativa, 

sendo possível a exigência, pelo magistrado, da devida comprovação. 5. 

Agravo regimental a que se nega provimento". (STJ, AgRg no Ag 

1368322/SP, QUARTA TURMA, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, 

julgado em 18/04/2013, DJe 30/04/2013) PROCESSUAL CIVIL - BENEFÍCIOS 

DA JUSTIÇA GRATUITA (LEI Nº 1.060/50)- CONCESSÃO EM SENTENÇA - 

AUSÊNCIA DE PEDIDO DA PARTE - ERRO MATERIAL - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS DEVIDOS - PEDIDO DE GRATUIDADE EM 

CONTRARRAZÕES - NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS 

LEGAIS - INDEFERIMENTO. 1. (...). 3. A Lei nº 1.060/50 estabelece normas 

para a concessão de assistência judiciária gratuita, estatuindo as 

hipóteses para sua concessão. No art. 4º, encontra-se disciplinada a 

forma pela qual se deve pleitear o benefício. A intenção do legislador foi a 

de simplificar o requerimento, para possibilitar a gratuidade judiciária 

àqueles que não têm condições de pagar as custas do processo e os 

honorários do advogado, independentemente de outras formalidades. 4. A 

apresentação de declaração de pobreza, no entanto, não conduz à 

presunção absoluta da condição de necessitado da parte, razão pela qual 

nada obsta ao julgador perquirir em torno do contexto fático e probatório, a 

fim de verificar se estão presentes os pressupostos autorizadores do 

benefício. 5. Sobressai dos autos a possibilidade de o demandante arcar 

com os ônus da sucumbência, não havendo elementos que indiquem a 

alteração de sua condição financeira e, consequentemente, a 

superveniente impossibilidade financeira de arcar com as verbas da 

sucumbência. Indeferimento do pedido de justiça gratuita formulado em 

c o n t r a r r a z õ e s .  6 .  A p e l a ç ã o  p r o v i d a " .  ( T R F - 3 ,  A C 

0012498-39.2005.4.03.6110, SEXTA TURMA, Rel. Des. Fed. MAIRAN 

MAIA, e-DJF3 Judicial 1 DATA: 30/04/2015). AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – NÃO COMPROVAÇÃO SUFICIENTE NOS 

AUTOS – A mera existência de declaração firmada pelas partes, por 

vezes, não é o único requisito necessário para a concessão das 

benesses da assistência judiciária gratuita. Alegação que depende de 

prova. Nos autos o agravante apresenta, além da declaração de pobreza, 

declarações de imposto de renda que, no entanto, não comprovam as 

suas hipossuficiências financeiras. RECURSO NÃO PROVIDO, COM 

OBSERVAÇÃO. (TJSP, AI 21495440920158260000, 22ª Cãmara de Direito 

Privado, Relator Roberto Max Crachen, j. 27/08/2015) (grifos nossos) 

Compulsando detidamente os autos, verifico que inexiste nos autos 

documento apto a comprovar a hipossuficiência alegada. Desta feita, 

INTIME-SE a autor, via seu causídico(a) para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, juntar aos autos a última declaração de imposto de renda do 

requerente, a qual se trata de documentação hábil e atual que possibilita a 

comprovação da alegada impossibilidade de suportar as custas/despesas 

processuais em prejuízo do sustento próprio e de sua família, nos termos 

do §2º do art. 99 do NCPC. Após, decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, façam-me os autos CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 20 de março de 2020. Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1000792-57.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO PEREIRA DA SILVA (REU)

MUNICIPIO DE CURVELANDIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EMERSON RODRIGUES DA SILVA OAB - MT17872/O (ADVOGADO(A))

EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES OAB - MT8548-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DESPACHO Processo: 1000792-57.2019.8.11.0011. 

AUTOR(A): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO REU: 

MUNICIPIO DE CURVELANDIA, ANTONIO PEREIRA DA SILVA Vistos. 

INTIMEM-SE as partes para ofertarem memoriais finais, no prazo legal. 

Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’Oeste-MT, 20 de março de 2020. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1000792-57.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO PEREIRA DA SILVA (REU)

MUNICIPIO DE CURVELANDIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EMERSON RODRIGUES DA SILVA OAB - MT17872/O (ADVOGADO(A))

EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES OAB - MT8548-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DESPACHO Processo: 1000792-57.2019.8.11.0011. 

AUTOR(A): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO REU: 

MUNICIPIO DE CURVELANDIA, ANTONIO PEREIRA DA SILVA Vistos. 

INTIMEM-SE as partes para ofertarem memoriais finais, no prazo legal. 

Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’Oeste-MT, 20 de março de 2020. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001785-03.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CELESTINO PINTO RIBEIRO (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)

 

juntada de ar

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001798-02.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREZA BARBOSA SILVESTRE SOUZA (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)

 

juntada de ar

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003449-69.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

HOSANIA JOSE DE PAULA (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)

 

juntada de ar

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001680-60.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA DE SOUZA GOMES (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

juntada de ar

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000107-16.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SUNAMITA MARQUES NUNES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON DOS REIS SILVA OAB - MT0019991A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADAO ALVES DA SILVA & CIA LTDA - ME (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000107-16.2020.8.11.0011. 

AUTOR(A): SUNAMITA MARQUES NUNES REU: ADAO ALVES DA SILVA 

& CIA LTDA - ME Vistos. Considerando a certidão negativa do Oficial de 

Justiça em ID, em que informa ter o irmão do requerido informado que o 

mesmo mudou-se para Cuiabá, sem deixar endereço, bem como por ser a 

parte requerida a pessoa jurídica que ainda exerce suas atividades nesta 

Comarca, DEFIRO conforme requerido em ID 29997713 para o fim de 

determinar a citação da parte requerida na pessoa de qualquer dos 

funcionários ou preposto que lá se encontrar. Caso infrutífera, 

DETERMINO que o Oficial de Justiça efetive citação por hora certa, na 

pessoa do irmão do representante legal da empresa reclamada. Somente 

então, CONCLUSOS. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 13 de 

março de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000142-73.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE TELES DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000142-73.2020.8.11.0011. 

AUTOR: JOSE TELES DE SOUZA REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Considerando que as circunstâncias da 

causa evidenciam ser improvável a composição amigável do litígio, nos 

termos do art. 357, do CPC, passo, desde logo, a sanear o processo e 

ordenar a produção da prova. Assim, analisadas e afastadas as 

prejudiciais, DOU POR SANEADO O PROCESSO, passando à organização 

de sua instrução. Nesse ponto, repise-se, a parte demandante pugnou 

pela produção de prova testemunhal, enquanto a Autarquia Federal 

requereu depoimento pessoal do autor sob pena de confesso. A par 

disso, consoante o disposto no artigo 357 do Código de Processo Civil, 

FIXO como pontos controvertidos: a) qualidade de trabalhador rural ainda 

que descontínuo b) regime de economia familiar e c) período de tempo que 

trabalhou no campo. Dessa feita, DEFIRO a prova testemunhal, cujo rol 

deverá ser apresentado em no máximo 15 (quinze) dias antes da 

solenidade, devendo seu advogado informar ou intimar as testemunhas da 

data, horário e local da realização da solenidade, salvo exceções legais, 

sendo o não comparecimento presumido como desistência, nos termos do 

que preceituado pelo art.455, CPC. Outrossim, INDEFIRO o pleito de 

depoimento pessoal, eis que não influenciará no julgamento do feito, sendo 

a prova testemunhal suficiente a tanto. Por fim, postergo o agendamento 

da audiência para momento oportuno, em razão da atual situação de 

emergência e calamidade que se encontra o país ante a propagação do 

vírus COVID-19. INTIMEM-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 23 

de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda 

C.A.F.Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1000325-44.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SEVERINO ALVES MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ALMEIDA TAMANDARE NOVAES OAB - MT0019946A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATALIE ZERWES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO WIECZOREK OAB - MT7498-O (ADVOGADO(A))

BEATRIZ PINHEIRO BASILIO SILVA OAB - MT25778/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000325-44.2020.8.11.0011. 

REQUERENTE: SEVERINO ALVES MARTINS REQUERIDO: NATALIE 

ZERWES Vistos. Cuida-se de embargos de declaração opostos por 

NATALIE ZERWES em ID 29373896, em face da decisão proferida em ID 

29275933. Narra o embargante, em suma, que ambas as partes foram 

vítimas de uma pessoa de nome Guilherme, que intermediou a compra e 

venda do veículo, e solicita o desbloqueio da restrição de venda do 

veículo. Os autos me vieram conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Como de conhecimento, a dicção do artigo 1.022, inciso I, do CPC 

permite a promoção dos embargos declaratórios para, entre outras 

hipóteses, dirimir omissão, contradição e erros materiais existentes na 

sentença. Acerca de tal espécie recursal, a despeito da controvérsia 

doutrinária em torno da sua natureza jurídica, destaca o doutrinador Daniel 

Amorim Assumpção Neves (in Manual de Direito Processual Civil. 2ed. São 

Paulo: Método, 2011, p.718-719), mais especificamente quanto às 

hipóteses de cabimento, que: “A omissão refere-se à ausência de 

apreciação de questões relevantes sobre os quais o órgão jurisdicional 

deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de 

ofício. (...) A obscuridade, que pode ser verificada tanto na 

fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e 

precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito 

das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição 

dos embargos de declaração é a contradição, verificada sempre que 

existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de 

uma logicamente significará a negação da outra.” (negritos originais). Com 

efeito, compulsando detidamente os autos, especificamente as provas 

juntadas pela embargante e sua versão, verifico que a tese autoral possui 

algumas contradições que realmente necessitam de averiguação durante 

a fase instrutória. São vários os pontos destoantes entre as versões 

apresentada por autor e réu, todavia, percebe-se que realmente houve o 

intermédio da negociação por terceira pessoa, ainda estranha à lide, com 

quem o esposo da requerida manteve todo contato e negociação e quem 

indicou a conta bancária para que o autor fizesse o depósito do valor. Em 

análise de eventual risco gerado ao embargado pela retirada da restrição, 

em caso de eventual procedência do pleito exordial, constato que a parte 

embargante é pessoa com profissão definida, com patrimônio e bens que 

podem ser futuramente objeto de penhora, não necessitando da restrição 

anteriormente determinada. Além do que, a manutenção da restrição de 

venda do veículo pode causar maiores danos à embargante. Ante o 

exposto, RECEBO os presentes embargos declaratórios, e no mérito, 

ACOLHO a pretensão neles deduzida e JULGO PROCEDENTE o pedido da 

parte embargante, nos termos do art. 1.022, §1º, inciso I, do CPC, razão 

por que DEFIRO o pleito de retirada da restrição do bloqueio via Renajud. 

Permaneçam os autos conclusos para efetivação da retirada. 

Considerando o desinteresse na conciliação, determino o cancelamento da 

solenidade designada e intimação da parte requerida que oferte a 

contestação, no prazo legal. Após, INTIME-SE o requerente para, 

querendo, impugnar. Somente então, voltem-me CONCLUSOS. INTIMEM-SE. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 23 de março de 2020. 

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1000325-44.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SEVERINO ALVES MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ALMEIDA TAMANDARE NOVAES OAB - MT0019946A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATALIE ZERWES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO WIECZOREK OAB - MT7498-O (ADVOGADO(A))
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BEATRIZ PINHEIRO BASILIO SILVA OAB - MT25778/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000325-44.2020.8.11.0011. 

REQUERENTE: SEVERINO ALVES MARTINS REQUERIDO: NATALIE 

ZERWES Vistos. Cuida-se de embargos de declaração opostos por 

NATALIE ZERWES em ID 29373896, em face da decisão proferida em ID 

29275933. Narra o embargante, em suma, que ambas as partes foram 

vítimas de uma pessoa de nome Guilherme, que intermediou a compra e 

venda do veículo, e solicita o desbloqueio da restrição de venda do 

veículo. Os autos me vieram conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Como de conhecimento, a dicção do artigo 1.022, inciso I, do CPC 

permite a promoção dos embargos declaratórios para, entre outras 

hipóteses, dirimir omissão, contradição e erros materiais existentes na 

sentença. Acerca de tal espécie recursal, a despeito da controvérsia 

doutrinária em torno da sua natureza jurídica, destaca o doutrinador Daniel 

Amorim Assumpção Neves (in Manual de Direito Processual Civil. 2ed. São 

Paulo: Método, 2011, p.718-719), mais especificamente quanto às 

hipóteses de cabimento, que: “A omissão refere-se à ausência de 

apreciação de questões relevantes sobre os quais o órgão jurisdicional 

deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de 

ofício. (...) A obscuridade, que pode ser verificada tanto na 

fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e 

precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito 

das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição 

dos embargos de declaração é a contradição, verificada sempre que 

existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de 

uma logicamente significará a negação da outra.” (negritos originais). Com 

efeito, compulsando detidamente os autos, especificamente as provas 

juntadas pela embargante e sua versão, verifico que a tese autoral possui 

algumas contradições que realmente necessitam de averiguação durante 

a fase instrutória. São vários os pontos destoantes entre as versões 

apresentada por autor e réu, todavia, percebe-se que realmente houve o 

intermédio da negociação por terceira pessoa, ainda estranha à lide, com 

quem o esposo da requerida manteve todo contato e negociação e quem 

indicou a conta bancária para que o autor fizesse o depósito do valor. Em 

análise de eventual risco gerado ao embargado pela retirada da restrição, 

em caso de eventual procedência do pleito exordial, constato que a parte 

embargante é pessoa com profissão definida, com patrimônio e bens que 

podem ser futuramente objeto de penhora, não necessitando da restrição 

anteriormente determinada. Além do que, a manutenção da restrição de 

venda do veículo pode causar maiores danos à embargante. Ante o 

exposto, RECEBO os presentes embargos declaratórios, e no mérito, 

ACOLHO a pretensão neles deduzida e JULGO PROCEDENTE o pedido da 

parte embargante, nos termos do art. 1.022, §1º, inciso I, do CPC, razão 

por que DEFIRO o pleito de retirada da restrição do bloqueio via Renajud. 

Permaneçam os autos conclusos para efetivação da retirada. 

Considerando o desinteresse na conciliação, determino o cancelamento da 

solenidade designada e intimação da parte requerida que oferte a 

contestação, no prazo legal. Após, INTIME-SE o requerente para, 

querendo, impugnar. Somente então, voltem-me CONCLUSOS. INTIMEM-SE. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 23 de março de 2020. 

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000625-06.2020.8.11.0011

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:

THIAGO DO PRADO ANACLETO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000625-06.2020.8.11.0011. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: 

THIAGO DO PRADO ANACLETO Vistos. Cuida-se de pedido de busca e 

apreensão com pedido liminar embasado em contrato garantido por 

alienação fiduciária, pelo qual a requerente, BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A., pretende alcançar o bem que se encontra em 

posse de THIAGO DO PRADO ANACLETO, em decorrência do contrato 

indicado no ID 30248309 em que se vê a perfeita identificação da coisa 

alienada fiduciariamente. Como é reconhecido no artigo 3º, caput, do 

Decreto-Lei n. 911/69, a medida liminar necessita apenas da comprovação 

da mora ou da inadimplência, o que se verifica pela notificação 

extrajudicial acostada de ID 30248307. Acolho os argumentos da autora, 

eis que verifico que esta comprovou a mora da parte requerida, pois 

expediu notificação para o endereço constante no contrato. Assim, 

atendendo ao disposto no artigo 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/69. 

Portanto, uma vez que foram observados os requisitos legais, DEFIRO a 

liminar de busca e apreensão, consoante o Decreto-Lei n. 911/69, razão 

porque EXPEÇA-SE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO e CITAÇÃO, 

com as seguintes advertências: I-) O devedor fiduciante poderá, no prazo 

de 05 (cinco) dias do cumprimento da liminar, depositar a integralidade da 

dívida, conforme o cálculo apresentado pelo credor, recebendo o bem livre 

de ônus; II-) Caso assim não proceda, a propriedade e a posse do bem se 

consolidará no patrimônio do credor fiduciário; III-) Também do 

cumprimento da liminar contará o prazo de 15 (quinze) dias para 

responder à demanda, sob pena de revelia, que poderá ser utilizado para 

discutir o valor do débito pago, ainda que a parte devedora já tenha 

depositado a integralidade da dívida; IV-) Após a apreensão, o veículo 

será depositado em mãos do representante legal do autor. Transcorrido o 

prazo para contestação, INTIME-SE a parte autora para que no prazo de 

quinze dias úteis apresente manifestação, oportunidade em que: I – 

havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção. Após, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’Oeste/MT, 13 de março de 2020. (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001609-58.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA CAIRES BEZERRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MIRIAN COSTA CARDOSO OAB - MT0006361A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 1001609-58.2018.8.11.0011. 

EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: MARIA CAIRES 

BEZERRA Vistos. Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo 

Estado de Mato Grosso em ID 29799045 em que alega contradição na 

sentença de ID 25697320. Os autos me vieram conclusos. É A SÍNTESE 

NECESSÁRIA. FUNDAMENTO E DECIDO. Como de conhecimento, a dicção 

do artigo 1.022, inciso I, do CPC permite a promoção dos embargos 

declaratórios para, entre outras hipóteses, dirimir omissão, contradição e 

erros materiais existentes na sentença. Acerca de tal espécie recursal, a 

despeito da controvérsia doutrinária em torno da sua natureza jurídica, 

destaca o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves (in Manual de 

Direito Processual Civil. 2ed. São Paulo: Método, 2011, p.718-719), mais 

especificamente quanto às hipóteses de cabimento, que: “A omissão 

refere-se à ausência de apreciação de questões relevantes sobre os 

quais o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as 

matérias que deva conhecer de ofício. (...) A obscuridade, que pode ser 

verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta 

de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza 

jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que 

legitima a interposição dos embargos de declaração é a contradição, 

verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de 

forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da 

outra.” (negritos originais). No caso sub judice, vislumbro que a 

contradição apontada pela parte não comporta acolhimento, haja vista que 

a sentença obliterada se ateve os fatos contidos nos autos, bem como os 

analisou exaustivamente, sendo externado o entendimento deste Juízo. O 

alegado pela embargante adentra ao mérito da decisão proferida, na 

tentativa de rediscutir os fundamentos da decisão embargada, e 

demandam reapreciação, configurando pedido de reconsideração, instituto 

este inexistente no ordenamento jurídico brasileiro. Portanto, registro que a 

forma adequada de se pugnar este tipo de manifestação judicial não 

encontra sede nos embargos de declaração, mas sim em sede de 
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recurso. Nesse sentido: “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

PRETENSÃO DE REEXAME DA DECISÃO RECORRIDA. PLEITO DE 

MODIFICAÇÃO DA CAPITULAÇÃO DA DENÚNCIA E DE REANÁLISE DE 

PROVAS. INVIABILIDADE. REJEIÇÃO. 1. Não merecem acolhimento 

embargos declaratórios que, a pretexto de sanar omissões da decisão 

embargada, traduzem, na verdade, o inconformismo do embargante com a 

conclusão adotada. Precedentes. 2. Embargos declaratórios rejeitados. 

(STF - Inq: 2988 SC, Relator: Min. TEORI ZAVASCKI, Data de Julgamento: 

04/11/2014, Segunda Turma, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO 

DJe-226 DIVULG 17-11-2014 PUBLIC 18-11-2014)” Ante o exposto, 

RECEBO os presentes embargos declaratórios, e no mérito, DESACOLHO 

a pretensão neles deduzida e JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte 

embargante, por não haver, s.m.j., nenhuma contradição na sentença 

proferida, nos termos do art. 1.022, inciso II, do CPC, razão por que a 

MANTENHO nos moldes em que prolatada. CUMPRA-SE. INTIME-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 20 de março de 2020. Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001609-58.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA CAIRES BEZERRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MIRIAN COSTA CARDOSO OAB - MT0006361A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 1001609-58.2018.8.11.0011. 

EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: MARIA CAIRES 

BEZERRA Vistos. Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo 

Estado de Mato Grosso em ID 29799045 em que alega contradição na 

sentença de ID 25697320. Os autos me vieram conclusos. É A SÍNTESE 

NECESSÁRIA. FUNDAMENTO E DECIDO. Como de conhecimento, a dicção 

do artigo 1.022, inciso I, do CPC permite a promoção dos embargos 

declaratórios para, entre outras hipóteses, dirimir omissão, contradição e 

erros materiais existentes na sentença. Acerca de tal espécie recursal, a 

despeito da controvérsia doutrinária em torno da sua natureza jurídica, 

destaca o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves (in Manual de 

Direito Processual Civil. 2ed. São Paulo: Método, 2011, p.718-719), mais 

especificamente quanto às hipóteses de cabimento, que: “A omissão 

refere-se à ausência de apreciação de questões relevantes sobre os 

quais o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as 

matérias que deva conhecer de ofício. (...) A obscuridade, que pode ser 

verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta 

de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza 

jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que 

legitima a interposição dos embargos de declaração é a contradição, 

verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de 

forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da 

outra.” (negritos originais). No caso sub judice, vislumbro que a 

contradição apontada pela parte não comporta acolhimento, haja vista que 

a sentença obliterada se ateve os fatos contidos nos autos, bem como os 

analisou exaustivamente, sendo externado o entendimento deste Juízo. O 

alegado pela embargante adentra ao mérito da decisão proferida, na 

tentativa de rediscutir os fundamentos da decisão embargada, e 

demandam reapreciação, configurando pedido de reconsideração, instituto 

este inexistente no ordenamento jurídico brasileiro. Portanto, registro que a 

forma adequada de se pugnar este tipo de manifestação judicial não 

encontra sede nos embargos de declaração, mas sim em sede de 

recurso. Nesse sentido: “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

PRETENSÃO DE REEXAME DA DECISÃO RECORRIDA. PLEITO DE 

MODIFICAÇÃO DA CAPITULAÇÃO DA DENÚNCIA E DE REANÁLISE DE 

PROVAS. INVIABILIDADE. REJEIÇÃO. 1. Não merecem acolhimento 

embargos declaratórios que, a pretexto de sanar omissões da decisão 

embargada, traduzem, na verdade, o inconformismo do embargante com a 

conclusão adotada. Precedentes. 2. Embargos declaratórios rejeitados. 

(STF - Inq: 2988 SC, Relator: Min. TEORI ZAVASCKI, Data de Julgamento: 

04/11/2014, Segunda Turma, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO 

DJe-226 DIVULG 17-11-2014 PUBLIC 18-11-2014)” Ante o exposto, 

RECEBO os presentes embargos declaratórios, e no mérito, DESACOLHO 

a pretensão neles deduzida e JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte 

embargante, por não haver, s.m.j., nenhuma contradição na sentença 

proferida, nos termos do art. 1.022, inciso II, do CPC, razão por que a 

MANTENHO nos moldes em que prolatada. CUMPRA-SE. INTIME-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 20 de março de 2020. Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000625-06.2020.8.11.0011

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:

THIAGO DO PRADO ANACLETO (REQUERIDO)

 

Intimar o(a) advogado(a) da parte autora para efetuar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), 

para cumprimento do mandado de busca e apreensão e citação, devendo 

juntar o comprovante nos autos no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000322-26.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

AMILSON DIAS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARNALDO DE SOUZA OAB - MT0011283S (ADVOGADO(A))

ANDREZA ANGELICA D AMICO DA SILVA OAB - MT22687/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000322-26.2019.8.11.0011. 

REQUERENTE: AMILSON DIAS DOS SANTOS REQUERIDO: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Vieram-me os autos 

conclusos ante o teor do petitório formulado pelo requerente no id n. 

30067643, em que o mesmo pugna pela intimação da autarquia ré para que 

implante o benefício, bem como destaca no petitório que houve erro 

material na sentença homologatória em relação ao nome do autor. Pois 

bem. Preliminarmente CHAMO O FEITO À ORDEM para corrigir o erro 

material da sentença de id n. 26655181 constante no primeiro parágrafo, o 

qual passará a ser: “Cuida-se de “AÇÃO SUMÁRIA PREVIDÊNCIÁRIA C/C 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ” 

proposta por AMILSON DIAS DOS SANTOS em face do Instituto Nacional 

do Seguro Social - INSS, todos devidamente qualificados”. No mais, 

DEFIRO o pedido para o fim de determinar a intimação do Gerente 

Executivo do INSS para que implante o benefício de auxílio-doença, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, tendo em vista que as partes 

entabularam acordo, o qual foi devidamente homologado no id n. 

26655181, sob pena de aplicação de multa diária. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Mirassol D´Oeste/MT, 13 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000641-57.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JUDITE LUIZA FAZAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER DE SOUZA SILVA OAB - MT8002-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO LUIZ FAZAN (DE CUJUS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000641-57.2020.8.11.0011. 

REQUERENTE: JUDITE LUIZA FAZAN DE CUJUS: ANTONIO LUIZ FAZAN 

Vistos. DEFIRO a abertura do inventário, bem como a justiça gratuita. 

NOMEIO JUDITE LUIZA FAZAN como inventariante, considerando que se 

cuida de filho do de cujus, que, intimada da nomeação, prestará, dentro de 

cinco (05) dias, o compromisso de bem e fielmente desempenhar o 

encargo, bem como, para apresentar as primeiras declarações no prazo 

de vinte (20) dias, tomando-se por termo, CITEM-SE, após, o órgão do 

Ministério Público e os interessados não-representados, se for o caso, 

bem como a Fazenda Pública Estadual (CPC, artigo 626), manifestando-se 

ela sobre os valores e podendo, se deles discordar, juntar prova de 

cadastro, em vinte (20) dias (CPC, artigo 629) ou atribuir valores, que 
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poderão ser aceitos pelos interessados (CPC, artigo 634), 

manifestando-se expressamente. Havendo concordância, quanto às 

primeiras declarações e quanto aos valores, iniciais ou atribuídos, às 

últimas declarações (CPC, artigo 628) e digam, em dez (10) dias (CPC, 

artigo 637). Se concordes, ao cálculo e digam, em cinco (05) dias (CPC, 

artigo 638). CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Mirassol D’Oeste/MT, 16 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003507-72.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FANELI (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGNALDO ROBERTO DEODATO NETO (EXECUTADO)

 

Código n.º 1003507-72.2019.8.11.0011 Aqui se tem ação de execução de 

título extrajudicial. Tendo em vista as diversas diligências infrutíferas para 

buscar o adimplemento do débito, a parte exequente pugnou pela 

realização de penhora ‘online’ por meio do Sistema BACENJUD. É O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Defiro o pedido da exequente e, 

com fulcro no artigo 854 do Código de Processo Civil, determino que se 

proceda com uma tentativa de penhora online no valor de R$ 5.044,16 

(cinco mil e quarenta e quatro reais e dezesseis centavos) em eventuais 

contas ou aplicações financeiras da parte executada, CPF n. 

522.393.571-34, por meio do Sistema BACENJUD. Assinalo que, em sendo 

frutífera a penhora supra, deverá a parte executada ser intimada para que 

se manifeste em 5 (cinco) dias, tal como preceitua o artigo 854, §3, do 

Código de Processo Civil. De outro vértice, deverá o exequente ser 

intimado para se manifestar em prosseguimento. 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: 1001969-90.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ALDAIR BATISTA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ALMEIDA TAMANDARE NOVAES OAB - MT0019946A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAUDELINO JOSE DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GISELDA MARIANO DE ANDRADE OAB - MT17414/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1001969-90.2018.8.11.0011. REQUERENTE: ALDAIR BATISTA DE SOUZA 

REQUERIDO: LAUDELINO JOSE DOS SANTOS Vistos. Defiro o pedido de 

gratuidade formulado pelo recorrente, nos termos da Lei nº 1.060/50, e art. 

98, do CPC, tão somente para dispensá-lo do preparo. Verifico que o 

recurso interposto nos autos inicialmente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer), razão pela qual o RECEBO 

tão somente em seu efeito devolutivo (art. 43 da LJESP). INTIME(M)-SE 

o(s) recorrido(s) para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo 

legal. Decorrido o prazo supra, com ou sem contrarrazões, REMETAM-SE 

os autos para a Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. 

CUMPRA-SE. Mirassol D’Oeste-MT, 20 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: 1000518-59.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JURANDI ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON DOS REIS SILVA OAB - MT0019991A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000518-59.2020.8.11.0011. REQUERENTE: JURANDI ALVES DE SOUZA 

REQUERIDO: JULIO CESAR DOS SANTOS 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 29919841 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. CUMPRA-SE, nos termos do 

art. 914 e 915, da CNGC. Certifique-se o trânsito em julgado, e após, AO 

ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Mirassol D’Oeste/MT, 18 de março de 2020. (assinado digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000695-23.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE MARIA DA SILVA BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA ALESSANDRA FERREIRA OAB - MT0018996A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA GUERREIRO SOARES FARIAS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1000695-23.2020.8.11.0011. REQUERENTE: CLEIDE MARIA DA SILVA 

BATISTA REQUERIDO: SANDRA GUERREIRO SOARES FARIAS Vistos. 

Analisando detidamente os autos, verificam-se defeitos e irregularidades 

nos termos da inicial, visto que, conforme certificado em id nº 30536025, a 

parte requerida disposta na exordial e a cadastrada no PJE são distintas. 

Assim, INTIME-SE o(a) douto(a) causídico(a) para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emendar ou a complementar a petição inicial nos termos do art. 321 

do NCPC, sob pena de indeferimento. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 20 de março de 2020. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000101-14.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ELZIO LIMA RODRIGUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVONEY BATISTA ANZOLIN OAB - MT8122-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA KAROLAINE SOUZA BERGAMO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NAJLA MILENA CASTRO DA SILVA OAB - MT13630/O-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1000101-14.2017.8.11.0011. EXEQUENTE: ELZIO LIMA RODRIGUES 

EXECUTADO: AMANDA KAROLAINE SOUZA BERGAMO Vistos. DEFIRO o 

pedido de id nº 30475067, para fins busca de veículos no Sistema 

RENAJUD, contudo, consoante extrato ora aportado, não obteve êxito. 

Assim, INTIME-SE a parte exequente para indicar bens à penhora, no 

prazo de 10 dias. Nada requerendo, ARQUIVEM-SE os autos com baixa se 

se tratar de cumprimento de sentença ou voltem os autos conclusos para 

extinção se for execução extrajudicial. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 18 de março de 

2020. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de 

Direito
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003738-02.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI DELMIRO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS OAB - MT0015715S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1003738-02.2019.8.11.0011. REQUERENTE: VALDECI DELMIRO DE SOUZA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos. Verifico que o recurso interposto nos autos inicialmente 

preenche os requisitos de admissibilidade, vez que se trata da via 

pertinente (cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da 

LJESP), tendo sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias 

(art. 42 da LJESP), foi manejado (regularidade formal) por meio de petição 

(art. 42, segunda parte, da LJESP), não havendo indicativos de que a 

parte aquiesceu com a decisão ou renunciou seu direito ao uso das vias 

recursais (inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de 

recorrer), razão pela qual o RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo 

(art. 43 da LJESP). INTIME(M)-SE o(s) recorrido(s) para, querendo, 

apresentarem contrarrazões no prazo legal. Decorrido o prazo supra, com 

ou sem contrarrazões, REMETAM-SE os autos para a Turma Recursal 

Única do Estado de Mato Grosso. CUMPRA-SE. Mirassol D’Oeste-MT, 18 

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: 1003850-68.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELE BARBOSA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON DOS REIS SILVA OAB - MT0019991A (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 MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1003850-68.2019.8.11.0011. REQUERENTE: DANIELE BARBOSA DE 

SOUZA REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos. Verifico que o recurso 

interposto nos autos inicialmente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer), razão pela qual o RECEBO 

tão somente em seu efeito devolutivo (art. 43 da LJESP). INTIME(M)-SE 

o(s) recorrido(s) para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo 

legal. Decorrido o prazo supra, com ou sem contrarrazões, REMETAM-SE 

os autos para a Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. 

CUMPRA-SE. Mirassol D’Oeste-MT, 20 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: 1000694-38.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS ANTONIO ROSA MACIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1000694-38.2020.8.11.0011. REQUERENTE: LUIS ANTONIO ROSA MACIEL 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Analisando detidamente os autos, 

verificam-se defeitos e irregularidades nos termos da inicial, visto que não 

consta dos autos comprovante de endereço em nome do autor. Assim, 

INTIME-SE o(a) douto(a) causídico(a) para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emendar ou a complementar a petição inicial nos termos do art. 321 do 

NCPC. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’Oeste-MT, 20 de março de 2020. (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000602-94.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE LEITE DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1000602-94.2019.8.11.0011. EXEQUENTE: DAIANE LEITE DE OLIVEIRA 

EXECUTADO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. RECEBO a Impugnação à 

Penhora, eis que tempestiva. Nos termos do art. 53, caput e §1º, da Lei 

9.099/95, e art. 917, §1º, do NCPC, INTIME-SE a parte impugnada, na 

pessoa de seu advogado, para se manifestar no prazo de 15 (quinze 

dias), sob pena de, não o fazendo, serem considerados verdadeiros os 

fatos narrados na inicial. Caso apresentada a impugnação, INTIME-SE o 

impugnante para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, podendo a 

mesma corrigir eventual irregularidade ou vício sanável no prazo de 30 

(trinta) dias, nos termos do art. 352 do NCPC. Após, INTIMEM-SE as partes 

para especificarem as provas que pretendem produzir, nos termos do art. 

370 do NCPC, justificando-as, sob pena de indeferimento. De tudo 

cumprido e certificado, REMETAM-SE os autos à Juíza Leiga, nos termos 

do Enunciado 52, do FONAJE. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’Oeste-MT, 20 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: 1000347-05.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA DE BRITO MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA ANGELICA DOS SANTOS TEIXEIRA OAB - MT23211/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1000347-05.2020.8.11.0011. REQUERENTE: NEUZA DE BRITO MACHADO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos. Considerando o 

data do petitório da autora inserido no id nº 29898021, contrapondo com o 

certificado em id nº 30556035, dando conta que a demanda fora intimada 

tão somente na referida ocasião, INTIME-SE a requerente para pugnar o 

que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, eis que ausente 

descumprimento de ordem judicial. Se inerte, CUMPRA-SE o remanescente 

de id nº 29461042. Outro o cenário, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 20 de março de 2020. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010541-81.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA DOS REIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON DOS REIS SILVA OAB - MT0019991A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (EXECUTADO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO OAB - MT23167-O (ADVOGADO(A))

ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO OAB - PE0023255A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

8010541-81.2016.8.11.0011. EXEQUENTE: PATRICIA DOS REIS 

EXECUTADO: DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO 

DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A Vistos. Com o fito de evitar 

eventual arguição de cerceamento de defesa ou nulidade, considerando o 

certificado pelo contador judicial em id nº 30476614, DETERMINO a 

intimação das partes para manifestarem o que de direito, no prazo de 05 

(cinco) dias. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Mirassol D’Oeste-MT, 20 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: 1002517-81.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOVERCINO MARCELINO DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1002517-81.2019.8.11.0011. REQUERENTE: JOVERCINO MARCELINO DE 

MORAES REQUERIDO: OI S/A Vistos. Considerando o aventado pela 

demandada em petitório vertido no id nº 30454058, com o fito de evitar 

cerceamento de defesa, INTIME-SE a requerente para pugnar o que de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias. Em seguida, tendo em vista que fora 

aviado nulidade de intimação, DETERMINO que a Serventia do Juízo 

certifique acerca do alegado, se assim for o caso. Após, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 20 de março de 

2020. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003032-19.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANA MARTINS DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1003032-19.2019.8.11.0011. EXECUTADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) 

S/A EXEQUENTE: FABIANA MARTINS DE SOUZA Vistos. O presente feito 

encontra-se em fase de execução de sentença. A parte exequente, diante 

da não localização de bens penhoráveis, requer a expedição de certidão 

de crédito (id nº 30518858). É breve relato. Decido. Como sabido, o 

Juizado Especial Cível não é local para que ações perdurem por muitos 

anos, é justiça rápida, e assim deve ser para propiciar que um maior 

número de demandas sejam julgadas no menor tempo possível. O 

cumprimento de sentença iniciou-se há vários meses e até o momento a 

parte exequente não logrou êxito em receber seu crédito, muito embora 

este Juízo tenha efetuado tentativas de expropriação. Isto posto, DEFIRO o 

pedido retro em relação à certidão de existência de dívida, eis que de 

posse dela o exequente poderá levar a protesto, nos termos do art. 517 

do CPC e, deste modo, a dívida também será registrada nos órgãos de 

proteção ao crédito, conforme praxe. Cumpre ressaltar que, segundo o 

art. 591, § 3º, da CNGC-Extrajudicial, os emolumentos serão devidos no 

momento de quitação do débito pelo interessado, não sendo exigido o 

pagamento prévio dos emolumentos e demais despesas pelo credor, 

conforme art. 2º, § 1º, al. “a”, do Provimento n. 86/2019 do CNJ. Assim, 

DETERMINO que a secretaria deste Juízo proceda à emissão da Certidão 

de Crédito em favor do exequente, a qual será emitida no momento que a 

parte comparecer na Secretaria para retirá-la, em conformidade com o 

Enunciado 75 do FONAJE, senão vejamos: ENUNCIADO 75 (Substitui o 

Enunciado 45) - A hipótese do § 4º, do 53, da Lei 9.099/1995, também se 

aplica às execuções de título judicial, entregando-se ao exequente, no 

caso, certidão do seu crédito, como título para futura execução, sem 

prejuízo da manutenção do nome do executado no Cartório Distribuidor 

(nova redação - XXI Encontro - Vitória/ES). Proceda-se, desde já, ao 

ARQUIVAMENTO do feito com baixa, pois desnecessário manter o 

processo em aberto para cumprimento da providência acima. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 20 de março de 2020. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011129-64.2011.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR CARLOS DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ALMEIDA TAMANDARE NOVAES OAB - MT0019946A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO CORREA RAMOS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

8011129-64.2011.8.11.0011. EXEQUENTE: CESAR CARLOS DA SILVA 

EXECUTADO: LUCIANO CORREA RAMOS Vistos. Em análise dos autos, 

constata-se que por mais de uma vez tentou-se a expropriação de bens 

da parte executada, contudo, todas restaram infrutíferas. A presente ação 

foi distribuída em 2011 e até o momento a parte exequente não logrou êxito 

em receber seu crédito, muito embora este Juízo tenha efetuado diversas 

tentativas conforme já dito alhures. O Juizado Especial Cível não é local 

para que ações perdurem por muitos anos, é justiça rápida, e assim deve 

ser para propiciar que um maior número de demandas sejam julgadas no 

menor tempo possível. Ao contrário do que pretende a parte exequente, a 

orientação jurisprudencial majoritária é no sentido de que cabe à parte 

interessada diligenciar em entidades, órgãos públicos ou privados, em 

busca de informações que lhe possam ser úteis no processo, para a 

realização de atos processuais. Para que tal incumbência 

excepcionalmente seja transferida ao Judiciário, é preciso que o litigante 

demonstre cumulativamente, a impossibilidade de obter os documentos 

pretendidos, após o esgotamento das vias administrativas a ela 

disponíveis para o recebimento das informações relativas ao devedor e a 

seus bens, e que, ainda assim, seu esforço foi inútil. Nesse sentido já 

reiterou o Superior Tribunal de Justiça: Não cabe ao Judiciário substituir a 

parte autora nas diligências que lhe são cabíveis para demandar em juízo 

(STJ, 2ª Turma, REsp n° 306.570/SP, Rel. Min. Eliana Calmon; j. 18/10/2001; 

DJ 18/02/2002, p. 340). Isto posto, INDEFIRO o pedido de id nº 30497933, e 

JULGO EXTINTO o presente feito, com fundamento no art. 53, § 4º, da Lei 

9.099/95. Desde já, DETERMINO que a secretaria deste Juízo proceda à 

emissão da Certidão de Crédito em favor do exequente, a qual será emitida 

no momento que a parte comparecer na Secretaria para retirá-la, em 

conformidade com o Enunciado 76 do FONAJE, senão vejamos: 

ENUNCIADO 76 (Substitui o Enunciado 55) – No processo de execução, 

esgotados os meios de defesa e inexistindo bens para a garantia do 

débito, expede-se a pedido do exeqüente certidão de dívida para fins de 

inscrição no serviço de Proteção ao Crédito – SPC e SERASA, sob pena 

de responsabilidade. Proceda-se, desde já, o arquivamento do feito com 

baixa, pois desnecessário manter o processo em aberto para cumprimento 

da providência acima. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 20 de 

março de 2020. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010028-89.2011.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO CEZAR OCHIUTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO CEZAR OCHIUTO OAB - MT0008833A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BELAMY COMERCIO DE COLCHOES LTDA - ME (EXECUTADO)
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YASMIM DUARTE SODRE (EXECUTADO)

ALEXANDRE GONCALVES VIEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

REINALDO FERRAZ DE PAULA OAB - MT8207/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

8010028-89.2011.8.11.0011. EXEQUENTE: DANILO CEZAR OCHIUTO 

EXECUTADO: BELAMY COMERCIO DE COLCHOES LTDA - ME, YASMIM 

DUARTE SODRE, ALEXANDRE GONCALVES VIEIRA Vistos. O presente 

feito encontra-se em fase de execução de sentença. A exequente, diante 

da não localização de bens penhoráveis, requer inserção do nome dos 

executados no rol de inadimplentes (id nº 30500865). É breve relato. 

Decido. Como sabido, o Juizado Especial Cível não é local para que ações 

perdurem por muitos anos, é justiça rápida, e assim deve ser para 

propiciar que um maior número de demandas sejam julgadas no menor 

tempo possível. O cumprimento de sentença iniciou-se há vários meses e 

até o momento a parte exequente não logrou êxito em receber seu crédito, 

muito embora este Juízo tenha efetuado tentativas de expropriação. Isto 

posto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido retro tão somente em relação à 

certidão de existência de dívida, eis que de posse dela o exequente 

poderá levar a protesto, nos termos do art. 517 do CPC e, deste modo, a 

dívida também será registrada nos órgãos de proteção ao crédito, 

conforme praxe. Cumpre ressaltar que, segundo o art. 591, § 3º, da 

CNGC-Extrajudicial, os emolumentos serão devidos no momento de 

quitação do débito pelo interessado, não sendo exigido o pagamento 

prévio dos emolumentos e demais despesas pelo credor, conforme art. 2º, 

§ 1º, al. “a”, do Provimento n. 86/2019 do CNJ. Assim, DETERMINO que a 

secretaria deste Juízo proceda à emissão da Certidão de Crédito em favor 

do exequente, a qual será emitida no momento que a parte comparecer na 

Secretaria para retirá-la, em conformidade com o Enunciado 75 do 

FONAJE, senão vejamos: ENUNCIADO 75 (Substitui o Enunciado 45) - A 

hipótese do § 4º, do 53, da Lei 9.099/1995, também se aplica às 

execuções de título judicial, entregando-se ao exequente, no caso, 

certidão do seu crédito, como título para futura execução, sem prejuízo da 

manutenção do nome do executado no Cartório Distribuidor (nova redação 

- XXI Encontro - Vitória/ES). Proceda-se, desde já, ao ARQUIVAMENTO do 

feito com baixa, pois desnecessário manter o processo em aberto para 

cumprimento da providência acima. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’Oeste/MT, 20 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: 8010347-57.2011.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JUCILENE SERRAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDINEI RODRIGUES SALGUEIRO OAB - MT0014862A (ADVOGADO(A))

ROSIANE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0021789A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO EDUCACIONAL LUTERANA DO BRASIL - AELBRA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE CESAR CARVALHO CHEDID OAB - RS23108 

(ADVOGADO(A))

FERNANDO CAMPOS VARNIERI OAB - RS0066013A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

CIRQUEIRA DA COSTA (TERCEIRO INTERESSADO)

DENISE VITOR SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

8010347-57.2011.8.11.0011. REQUERENTE: JUCILENE SERRAO DA SILVA 

REQUERIDO: ASSOCIACAO EDUCACIONAL LUTERANA DO BRASIL - 

AELBRA Vistos. O presente feito encontra-se em fase de execução de 

sentença. A parte exequente, diante da não localização de bens 

penhoráveis, requereu a suspensão do feito e arquivamento provisório, o 

que fora inicialmente deferido (id nº 19203490). É breve relato. Decido. 

Como sabido, o Juizado Especial Cível não é local para que ações 

perdurem por muitos anos, é justiça rápida, e assim deve ser para 

propiciar que um maior número de demandas sejam julgadas no menor 

tempo possível. O cumprimento de sentença iniciou-se há vários meses e 

até o momento a parte exequente não logrou êxito em receber seu crédito, 

muito embora este Juízo tenha efetuado diversas tentativas de 

expropriação. Isto posto, REVOGO a suspensão do processo e 

DETERMINO que a secretaria deste Juízo proceda à emissão da Certidão 

de Crédito em favor do exequente, a qual será emitida no momento que a 

parte comparecer na Secretaria para retirá-la, em conformidade com o 

Enunciado 75 do FONAJE, senão vejamos: ENUNCIADO 75 (Substitui o 

Enunciado 45) - A hipótese do § 4º, do 53, da Lei 9.099/1995, também se 

aplica às execuções de título judicial, entregando-se ao exequente, no 

caso, certidão do seu crédito, como título para futura execução, sem 

prejuízo da manutenção do nome do executado no Cartório Distribuidor 

(nova redação - XXI Encontro - Vitória/ES). Em relação à certidão de 

existência de dívida, cumpre ressaltar que, de posse dela o exequente 

poderá levar a protesto, nos termos do art. 517 do CPC e, deste modo, a 

dívida também será registrada nos órgãos de proteção ao crédito, 

conforme praxe. Ademais, segundo o art. 591, § 3º, da 

CNGC-Extrajudicial, os emolumentos serão devidos no momento de 

quitação do débito pelo interessado, não sendo exigido o pagamento 

prévio dos emolumentos e demais despesas pelo credor, conforme art. 2º, 

§ 1º, al. “a”, do Provimento n. 86/2019 do CNJ. Proceda-se, desde já, ao 

ARQUIVAMENTO do feito com baixa, pois desnecessário manter o 

processo em aberto para cumprimento da providência acima. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 20 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: 8010346-72.2011.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI CASTILHO GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDINEI RODRIGUES SALGUEIRO OAB - MT0014862A (ADVOGADO(A))

CELIA REGINA DE MATTOS PRADO OAB - MT0008961A-O 

(ADVOGADO(A))

JURANDIR DE SOUZA FREIRE OAB - MT0006636A (ADVOGADO(A))

ROSIANE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0021789A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO EDUCACIONAL LUTERANA DO BRASIL - AELBRA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE CESAR CARVALHO CHEDID OAB - RS23108 

(ADVOGADO(A))

FERNANDO CAMPOS VARNIERI OAB - RS0066013A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ELAINE CIRQUEIRA DA COSTA (TERCEIRO INTERESSADO)

NEUZENIR SILVA ABREU OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

8010346-72.2011.8.11.0011. REQUERENTE: MARLI CASTILHO GOMES 

REQUERIDO: ASSOCIACAO EDUCACIONAL LUTERANA DO BRASIL - 

AELBRA Vistos. O presente feito encontra-se em fase de execução de 

sentença. A parte exequente, diante da não localização de bens 

penhoráveis, requereu a suspensão do feito e arquivamento provisório, o 

que fora inicialmente deferido (id nº 19203669). É breve relato. Decido. 

Como sabido, o Juizado Especial Cível não é local para que ações 

perdurem por muitos anos, é justiça rápida, e assim deve ser para 

propiciar que um maior número de demandas sejam julgadas no menor 

tempo possível. O cumprimento de sentença iniciou-se há vários meses e 

até o momento a parte exequente não logrou êxito em receber seu crédito, 

muito embora este Juízo tenha efetuado diversas tentativas de 

expropriação. Isto posto, REVOGO a suspensão do processo e 

DETERMINO que a secretaria deste Juízo proceda à emissão da Certidão 

de Crédito em favor do exequente, a qual será emitida no momento que a 

parte comparecer na Secretaria para retirá-la, em conformidade com o 

Enunciado 75 do FONAJE, senão vejamos: ENUNCIADO 75 (Substitui o 

Enunciado 45) - A hipótese do § 4º, do 53, da Lei 9.099/1995, também se 

aplica às execuções de título judicial, entregando-se ao exequente, no 

caso, certidão do seu crédito, como título para futura execução, sem 

prejuízo da manutenção do nome do executado no Cartório Distribuidor 

(nova redação - XXI Encontro - Vitória/ES). Em relação à certidão de 

existência de dívida, cumpre ressaltar que, de posse dela o exequente 

poderá levar a protesto, nos termos do art. 517 do CPC e, deste modo, a 

dívida também será registrada nos órgãos de proteção ao crédito, 

conforme praxe. Ademais, segundo o art. 591, § 3º, da 
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CNGC-Extrajudicial, os emolumentos serão devidos no momento de 

quitação do débito pelo interessado, não sendo exigido o pagamento 

prévio dos emolumentos e demais despesas pelo credor, conforme art. 2º, 

§ 1º, al. “a”, do Provimento n. 86/2019 do CNJ. Proceda-se, desde já, ao 

ARQUIVAMENTO do feito com baixa, pois desnecessário manter o 

processo em aberto para cumprimento da providência acima. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 20 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: 8011383-71.2010.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

HALLISON BRAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEOVANI MENDONCA DE FREITAS OAB - MT11473-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ISRAEL MARTINS DE LIMA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ GONZAGA DE MENEZES OAB - MT0008620A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

8011383-71.2010.8.11.0011. REQUERENTE: HALLISON BRAGA 

REQUERIDO: ISRAEL MARTINS DE LIMA Vistos. O presente feito 

encontra-se em fase de execução de sentença. A parte exequente, diante 

da não localização de bens penhoráveis, requereu a suspensão do feito e 

arquivamento provisório, o que fora inicialmente deferido (id nº 19237795). 

É breve relato. Decido. Como sabido, o Juizado Especial Cível não é local 

para que ações perdurem por muitos anos, é justiça rápida, e assim deve 

ser para propiciar que um maior número de demandas sejam julgadas no 

menor tempo possível. O cumprimento de sentença iniciou-se há vários 

meses e até o momento a parte exequente não logrou êxito em receber 

seu crédito, muito embora este Juízo tenha efetuado diversas tentativas 

de expropriação. Isto posto, REVOGO a suspensão do processo e 

DETERMINO que a secretaria deste Juízo proceda à emissão da Certidão 

de Crédito em favor do exequente, a qual será emitida no momento que a 

parte comparecer na Secretaria para retirá-la, em conformidade com o 

Enunciado 75 do FONAJE, senão vejamos: ENUNCIADO 75 (Substitui o 

Enunciado 45) - A hipótese do § 4º, do 53, da Lei 9.099/1995, também se 

aplica às execuções de título judicial, entregando-se ao exequente, no 

caso, certidão do seu crédito, como título para futura execução, sem 

prejuízo da manutenção do nome do executado no Cartório Distribuidor 

(nova redação - XXI Encontro - Vitória/ES). Em relação à certidão de 

existência de dívida, cumpre ressaltar que, de posse dela o exequente 

poderá levar a protesto, nos termos do art. 517 do CPC e, deste modo, a 

dívida também será registrada nos órgãos de proteção ao crédito, 

conforme praxe. Ademais, segundo o art. 591, § 3º, da 

CNGC-Extrajudicial, os emolumentos serão devidos no momento de 

quitação do débito pelo interessado, não sendo exigido o pagamento 

prévio dos emolumentos e demais despesas pelo credor, conforme art. 2º, 

§ 1º, al. “a”, do Provimento n. 86/2019 do CNJ. Proceda-se, desde já, ao 

ARQUIVAMENTO do feito com baixa, pois desnecessário manter o 

processo em aberto para cumprimento da providência acima. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 20 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: 8010877-95.2010.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA APARECIDA COSTA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO OAB - MT0008834A (ADVOGADO(A))

SERGIO ANTONIO ROSA OAB - MT0004153A (ADVOGADO(A))

VIVIANE SOUZA DO COUTO OAB - MT0013637A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERREIRA FOTO E VIDEO - EIRELI - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TALITHA LAILA RIBEIRO OAB - MT14887-O (ADVOGADO(A))

WILSON RICARDO AMIZO OAB - MT0007813A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

8010877-95.2010.8.11.0011. REQUERENTE: VILMA APARECIDA COSTA 

DE OLIVEIRA REQUERIDO: FERREIRA FOTO E VIDEO - EIRELI - ME Vistos. 

O presente feito encontra-se em fase de execução de sentença. A parte 

exequente, diante da não localização de bens penhoráveis, requereu a 

suspensão do feito e arquivamento provisório, o que fora inicialmente 

deferido (id nº 19749934). É breve relato. Decido. Como sabido, o Juizado 

Especial Cível não é local para que ações perdurem por muitos anos, é 

justiça rápida, e assim deve ser para propiciar que um maior número de 

demandas sejam julgadas no menor tempo possível. O cumprimento de 

sentença iniciou-se há vários meses e até o momento a parte exequente 

não logrou êxito em receber seu crédito, muito embora este Juízo tenha 

efetuado diversas tentativas de expropriação. Isto posto, REVOGO a 

suspensão do processo e DETERMINO que a secretaria deste Juízo 

proceda à emissão da Certidão de Crédito em favor do exequente, a qual 

será emitida no momento que a parte comparecer na Secretaria para 

retirá-la, em conformidade com o Enunciado 75 do FONAJE, senão 

vejamos: ENUNCIADO 75 (Substitui o Enunciado 45) - A hipótese do § 4º, 

do 53, da Lei 9.099/1995, também se aplica às execuções de título judicial, 

entregando-se ao exequente, no caso, certidão do seu crédito, como título 

para futura execução, sem prejuízo da manutenção do nome do 

executado no Cartório Distribuidor (nova redação - XXI Encontro - 

Vitória/ES). Em relação à certidão de existência de dívida, cumpre 

ressaltar que, de posse dela o exequente poderá levar a protesto, nos 

termos do art. 517 do CPC e, deste modo, a dívida também será registrada 

nos órgãos de proteção ao crédito, conforme praxe. Ademais, segundo o 

art. 591, § 3º, da CNGC-Extrajudicial, os emolumentos serão devidos no 

momento de quitação do débito pelo interessado, não sendo exigido o 

pagamento prévio dos emolumentos e demais despesas pelo credor, 

conforme art. 2º, § 1º, al. “a”, do Provimento n. 86/2019 do CNJ. 

Proceda-se, desde já, ao ARQUIVAMENTO do feito com baixa, pois 

desnecessário manter o processo em aberto para cumprimento da 

providência acima. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 20 de março 

de 2020. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010183-87.2014.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIELI MOURA FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELLEN MENEZES BARRANCO OAB - MT0015667A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR RESENDE DE FREITAS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

8010183-87.2014.8.11.0011. EXEQUENTE: GRACIELI MOURA FERREIRA 

EXECUTADO: UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR RESENDE DE FREITAS LTDA 

- ME Vistos. O presente feito encontra-se em fase de execução de 

sentença. A parte exequente, diante da não localização de bens 

penhoráveis, requereu a suspensão do feito e arquivamento provisório, o 

que fora inicialmente deferido (id nº 19961785). É breve relato. Decido. 

Como sabido, o Juizado Especial Cível não é local para que ações 

perdurem por muitos anos, é justiça rápida, e assim deve ser para 

propiciar que um maior número de demandas sejam julgadas no menor 

tempo possível. O cumprimento de sentença iniciou-se há vários meses e 

até o momento a parte exequente não logrou êxito em receber seu crédito, 

muito embora este Juízo tenha efetuado diversas tentativas de 

expropriação. Isto posto, REVOGO a suspensão do processo e 

DETERMINO que a secretaria deste Juízo proceda à emissão da Certidão 

de Crédito em favor do exequente, a qual será emitida no momento que a 

parte comparecer na Secretaria para retirá-la, em conformidade com o 

Enunciado 75 do FONAJE, senão vejamos: ENUNCIADO 75 (Substitui o 

Enunciado 45) - A hipótese do § 4º, do 53, da Lei 9.099/1995, também se 

aplica às execuções de título judicial, entregando-se ao exequente, no 

caso, certidão do seu crédito, como título para futura execução, sem 

prejuízo da manutenção do nome do executado no Cartório Distribuidor 

(nova redação - XXI Encontro - Vitória/ES). Em relação à certidão de 

existência de dívida, cumpre ressaltar que, de posse dela o exequente 

poderá levar a protesto, nos termos do art. 517 do CPC e, deste modo, a 

dívida também será registrada nos órgãos de proteção ao crédito, 

conforme praxe. Ademais, segundo o art. 591, § 3º, da 

CNGC-Extrajudicial, os emolumentos serão devidos no momento de 

quitação do débito pelo interessado, não sendo exigido o pagamento 
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prévio dos emolumentos e demais despesas pelo credor, conforme art. 2º, 

§ 1º, al. “a”, do Provimento n. 86/2019 do CNJ. Proceda-se, desde já, ao 

ARQUIVAMENTO do feito com baixa, pois desnecessário manter o 

processo em aberto para cumprimento da providência acima. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 20 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: 1000707-37.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO OAB - MT25726/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000707-37.2020.8.11.0011 POLO ATIVO:MARIA HELENA 

PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIS FERNANDO ALVES DE 

BRITO POLO PASSIVO: SABEMI SEGURADORA 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: 13/05/2020 Hora: 14:00 , no endereço: Av. Joaquim 

Cunha, 595, TELEFONE: (65) 3241-1391, Alto da Boa Vista, MIRASSOL 

D'OESTE - MT - CEP: 78280-000 . 23 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: 1000661-48.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO FERREIRA LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT18255-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REU)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da R. 

Decisão de ID. 30592148, bem como da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada, sendo do Tipo: Conciliação Sala: Sala de Conciliação - Juizado 

Especial, Data: 02/06/2020, 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000663-18.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JUAREZ GUTIERRE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA ALESSANDRA FERREIRA OAB - MT0018996A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUILHERME FERREIRA DE CARVALHO (REQUERIDO)

ADAILSON CARDOSO MONTEIRO (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da R. 

Decisão de ID. 30555940, bem como da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada, sendo do Tipo: Conciliação Sala: Sala de Conciliação - Juizado 

Especial, Data: 10/06/2020, Hora: 16:30. 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: 1000707-37.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO OAB - MT25726/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA S.A (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

audiência de CONCILIAÇÃO REDESIGNADA para o 10 de junho de 2020 às 

17h00min. Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 

002/2016-JE, deixei de proceder com a intimação pessoal da parte autora 

para que compareça à referida audiência, devendo Vossa Senhoria 

comunica-la do dia e horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por 

fim, que o não comparecimento da parte autora na audiência conciliatória 

poderá ensejar na condenação as custas processuais, com base no 

Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000084-70.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

P. C. OCHIUTO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO CEZAR OCHIUTO OAB - MT0008833A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GSX ASSESSORIA E RECUPERACAO DE CREDITO LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

VOLPMANN SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERGIO EDUARDO GOMES SAYAO LOBATO OAB - RS28362 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1000084-70.2020.8.11.0011. EXEQUENTE: P. C. OCHIUTO - ME 

EXECUTADO: VOLPMANN SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI, GSX 

ASSESSORIA E RECUPERACAO DE CREDITO LTDA - EPP Vistos. Ante a 

relutância da requerida em proceder com o referido dever consoante 

informado pelo requerente em id nº 30462986, DETERMINO que se INTIME 

a demandada para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, cumpra a 

ordem judicial emanada, sob pena de multa diária que FIXO no patamar de 

R$ 300,00 (trezentos reais). No mais, CUMPRA-SE a r. decisão. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 20 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: 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. Tendo em vista o 

certificado em id nº 30566186, DETERMINO que se diligencie quanto ao 

pagamento da RPV expedida junto ao setor responsável do executado 

Município de Mirassol D'oeste/MT. Com o pagamento, INTIME-SE a 

exequente para manifestação, no prazo legal, sendo o silêncio 

interpretado como quitação integral. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 20 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: 1000708-22.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO OAB - MT25726/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA 

(REQUERIDO)
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PROCESSO n. 1000708-22.2020.8.11.0011 POLO ATIVO:MARIA HELENA 

PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIS FERNANDO ALVES DE 

BRITO POLO PASSIVO: PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E 

PAGAMENTOS LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: Sala de Conciliação - Juizado Especial Data: 13/05/2020 

Hora: 14:00 , no endereço: Av. Joaquim Cunha, 595, TELEFONE: (65) 

3241-1391, Alto da Boa Vista, MIRASSOL D'OESTE - MT - CEP: 78280-000 

. 23 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: 1000708-22.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO OAB - MT25726/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA 

(REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

audiência de CONCILIAÇÃO REDESIGNADA para o 10 de junho de 2020 às 

17h30min. 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: 1000709-07.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO OAB - MT25726/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000709-07.2020.8.11.0011 POLO ATIVO:MARIA HELENA 

PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIS FERNANDO ALVES DE 

BRITO POLO PASSIVO: ZURICH MINAS BRASIL 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: Sala de 

Conciliação - Juizado Especial Data: 13/05/2020 Hora: 14:00 , no 

endereço: Av. Joaquim Cunha, 595, TELEFONE: (65) 3241-1391, Alto da 

Boa Vista, MIRASSOL D'OESTE - MT - CEP: 78280-000 . 23 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: 1003950-23.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

EUNICE RITA BATISTA BISPO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ALMEIDA TAMANDARE NOVAES OAB - MT0019946A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da R. 

Decisão constante do id. 26592247, bem como, da audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para a Data de 12/02/2020 às 13:30 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: 1004007-41.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES DE SOUSA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da R. 

Decisão constante do id. 27266609, bem como da audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para a Data de 18/02/2020 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: 1004030-84.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LOPES (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:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

audiência de CONCILIAÇÃO designada para a Data de 19/02/2020 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: 1004008-26.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES DE SOUSA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da R. 

Decisão constante do id. 27266616, bem como, da audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para a Data de 18/02/2020 às 16:30 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.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004019-55.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES DE SOUSA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da R. 

Decisão onstante do id. 27265235, bem como, da audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para a Data de 19/02/2020 às 15:00 horas. 

Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 002/2016-JE, deixei 

de proceder com a intimação pessoal da parte autora para que compareça 

à referida audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e 

horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não 

comparecimento da parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar 

na condenação as custas processuais, com base no Enunciado 28 do 

FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004010-93.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES DE SOUSA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca R. 

Decisão constante do id. 27266612, bem como da audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para a Data de 19/02/2020 às 14:00 horas. 

Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 002/2016-JE, deixei 

de proceder com a intimação pessoal da parte autora para que compareça 

à referida audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e 

horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não 

comparecimento da parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar 

na condenação as custas processuais, com base no Enunciado 28 do 

FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003274-75.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARETH DE CARVALHO RAMOS E SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BRIDGE PARTICIPACOES SA (REQUERIDO)

TRK ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAROLINA MEIRELLES FERREIRA OAB - DF22670 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1003274-75.2019.8.11.0011. REQUERENTE: MARGARETH DE CARVALHO 

RAMOS E SILVA REQUERIDO: BRIDGE PARTICIPACOES SA, TRK 

ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA Vistos. Primeiramente, ante o teor 

da ata de audiência de id n. 26801919, donde ressai a ausência da 

demandada, APLICO-LHE a revelia, nos termos do art. 20 da Lei de 

Juizados Especiais (nº. 9.099/95). Ademais, A seguir, DETERMINO desde 

já que SE INTIMEM as partes para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

especifiquem os fatos controvertidos e as provas que pretendem produzir 

em audiência de instrução, sob pena de preclusão. Havendo a opção por 

prova testemunhal, no referido prazo, arrolem as eventuais testemunhas 

que serão ouvidas (art. 34 da Lei 9.099/95), sob pena eventual contradita 

alegada pela parte adversa implicar em automática redesignação da 

audiência. ATENTE-SE que, na intimação por telefone, deverá certificar 

qual o número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem falou e, em 

resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além de outras 

informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos termos da 

CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa intimação das instituições públicas 

ou privadas cadastradas deverá ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. 

Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese ora mencionada, 

far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em 

mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta 

no endereço – art. 909 da CNGC. Sendo requerida a produção de provas 

pelas partes, venham-me CONCLUSOS. Com a manifestação das partes 

pelo julgamento antecipado, remetam-se os autos para Juíza Leiga. Por 

fim, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’oeste/MT, 05 de dezembro de 2019. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003960-67.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO APARECIDO CEZARIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON LUIS FERNANDES BEATO OAB - MT0003057A 

(ADVOGADO(A))

DARCI DORIVAL VALERIO OAB - MT26067/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOURIVAL MEDEIRO (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da R. 

Decisão constante do id. 26723342, bem como da audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para a Data de 12/02/2020 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: 1000709-07.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO OAB - MT25726/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

audiência de CONCILIAÇÃO REDESIGNADA para 16 de junho de 2020 às 

13h30min. Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 

002/2016-JE, deixei de proceder com a intimação pessoal da parte autora 

para que compareça à referida audiência, devendo Vossa Senhoria 

comunica-la do dia e horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por 

fim, que o não comparecimento da parte autora na audiência conciliatória 

poderá ensejar na condenação as custas processuais, com base no 

Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000370-19.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

IONE MARIA DE SOUZA RODRIGUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAJLA MILENA CASTRO DA SILVA OAB - MT13630/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000370-19.2018.8.11.0011. EXEQUENTE: IONE MARIA DE SOUZA 

RODRIGUES EXECUTADO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE 

VIAGENS S.A. 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. Trata-se de Execução 

entre as partes acima nominadas. Em sua última informação (ID 

29182838), a parte Exequente informa o pagamento do débito, requer o 

alvará do saldo remanescente e a extinção do feito. O pagamento é a 

forma ordinária de extinção da obrigação e, via de consequência, da 

Execução, conforme preceitua o art. 924, inc. II, do CPC: Art. 924. 

Extingue-se a execução quando: II - a obrigação for satisfeita; Isto posto, 

DETERMINO A EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DO SALDO REMANESCENTE, EM 

FAVOR DA PARTE EXEQUENTE, E JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, nos 

termos do art. 924, II, do CPC, fazendo-o por sentença para que surta 

seus jurídicos efeitos (art. 925 do CPC). Ante a falta de interesse recursal, 

antecipo o trânsito. Certifique-se, arquivando-se os autos. À consideração 

do Excelentíssimo Juiz de Direito, para homologação, de acordo com o 

artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de 

seus patronos. P.R.I.C. RICARDO BORGES SAMPAIO Juiz Leigo 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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003950-23.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

EUNICE RITA BATISTA BISPO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ALMEIDA TAMANDARE NOVAES OAB - MT0019946A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1003950-23.2019.8.11.0011. REQUERENTE: EUNICE RITA BATISTA BISPO 

REQUERIDO: BANCO BMG S.A Vistos etc. Dispensado o relatório, de 

acordo com o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados nos artigos 2º e 38, ambos da 

Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo Código de 

Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos do FONAJE. No caso, 

dúvidas não há que a pretensão da parte autora se trata de reprodução 

que consta em ação anteriormente ajuizada – processo n. 

1001871.08.2018.8.11.0011, em trâmite neste Juizado Especial Cível, 

mormente porque se trata da continuidade dos mesmos fatos julgados, 

com as mesmas partes e mesmo pedido, se tratando de descumprimento 

de sentença, a ser tratada naquele processo, e não novo dano moral. Com 

efeito, ressai dos autos a identidade dos elementos da ação, quais sejam, 

partes, pedido e causa de pedir, restando configurada de forma patente a 

figura jurídica da litispendência. Isso porque, a teor do que dispõe o art. 

337, §§ 1º e 2º do Novo Código de Processo Civil, verifica-se a 

litispendência ou a coisa julgada, quando se reproduz ação anteriormente 

ajuizada, bem como uma ação é idêntica à outra quando tem as mesmas 

partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Aliás, estabelece o 

art. 485, V, que ocorre a extinção do processo, sem resolução do mérito, 

quando o juiz acolher a alegação da perempção, litispendência ou da coisa 

julgada. Ademais, dispõe ainda o § 3º do mencionado dispositivo legal (art. 

485, CPC/2015), que o juiz conhecerá de ofício, em qualquer tempo e grau 

de jurisdição, enquanto não proferida a sentença de mérito, da matéria 

constante dos nº IV, V, VI e IX. Assim, uma vez demonstrado de forma 

evidente a ocorrência da litispendência, pois se verifica a identidade de 

partes, causa de pedir e pedido, outro caminho não há a não ser 

reconhecer de ofício, com a consequente extinção do feito sem resolução 

do mérito. Ante o exposto, reconheço a figura jurídica da litispendência e, 

por consequência, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com 

fundamento nos artigos 337, VI e 485, V, § 3º, do Novo Código de 

Processo Civil. Deixo de proceder à condenação em honorários 

advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Da mesma forma, fica 

o autor isento do pagamento de custas judiciais, em razão do teor do art. 

54 da Lei 9.099/1995. 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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004007-41.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES DE SOUSA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1004007-41.2019.8.11.0011. REQUERENTE: MARIA DE LOURDES DE 

SOUSA ALVES REQUERIDO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. 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. Decido. PRELIMINAR: ILEGITIMIDADE PASSIVA: 

Acolho a preliminar de ilegitimidade passiva do réu BANCO ITAÚ BMG 

CONSIGNADO S/A, pois a inscrição questionada refere-se ao Banco BMG 

que desfez parceria com o Itaú Unibanco, em 2016, e também porque esta 

operação não foi incluída na cessão de operações de crédito consignado, 

oriunda do BMG para Banco Itaú BMG. Ademais, o artigo 10 da Lei nº 

9.099/95 veda qualquer forma de intervenção de terceiro no âmbito dos 

Juizados Especiais Cíveis, o que não impede que a requerente ingresse 

com demanda em face da parte legitima, caso assim entender Isso posto, 

nos termos da fundamentação supra, com fulcro no artigo 485, inciso VI 

do CPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. 

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
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004030-84.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LOPES (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:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1004030-84.2019.8.11.0011. REQUERENTE: MARIA LOPES REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO 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/datiloscópica, 

na forma estabelecida pelo art. 464 e seguintes do Código de Processo 

Civil, justamente para apurar se há identidade entre a 

assinatura/impressão digital 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 –impressão digital - pela parte Reclamante. Havendo alegação de 

falsificação de assinatura do contrato, bem como uso de documento falso, 

tais fatos somente podem ser comprovados 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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004008-26.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES DE SOUSA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1004008-26.2019.8.11.0011. REQUERENTE: MARIA DE LOURDES DE 

SOUSA ALVES REQUERIDO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. 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. Decido. PRELIMINAR: ILEGITIMIDADE PASSIVA: 

Acolho a preliminar de ilegitimidade passiva do réu BANCO ITAÚ BMG 

CONSIGNADO S/A, pois a inscrição questionada refere-se ao Banco BMG 

que desfez parceria com o Itaú Unibanco, em 2016, e também porque esta 

operação não foi incluída na cessão de operações de crédito consignado, 

oriunda do BMG para Banco Itaú BMG. Ademais, o artigo 10 da Lei nº 

9.099/95 veda qualquer forma de intervenção de terceiro no âmbito dos 

Juizados Especiais Cíveis, o que não impede que a requerente ingresse 

com demanda em face da parte legitima, caso assim entender Isso posto, 

nos termos da fundamentação supra, com fulcro no artigo 485, inciso VI 

do CPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. 

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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004019-55.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES DE SOUSA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1004019-55.2019.8.11.0011. REQUERENTE: MARIA DE LOURDES DE 

SOUSA ALVES 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/datiloscópica, na forma estabelecida 

pelo art. 464 e seguintes do Código de Processo Civil, justamente para 

apurar se há identidade entre a assinatura/impressão digital 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 –impressão digital - 

pela parte Reclamante. A parte reclamante sustenta, dentre outras 

alegações, jamais ter assinado o contrato, desconhecendo-o. Havendo 

alegação de falsificação de assinatura do contrato, bem como uso de 

documento falso, tais fatos somente podem ser comprovados por 

conhecimentos técnicos. A realização da prova pericial mostra-se 
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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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004010-93.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES DE SOUSA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1004010-93.2019.8.11.0011. REQUERENTE: MARIA DE LOURDES DE 

SOUSA ALVES REQUERIDO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Vistos 

etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITOS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS proposta por MARIA DE LOURDES SOUZA ALVES em desfavor 

de BANCO ITAU BMG CONSIGNADO 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 que as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória. PRELIMINARES: PRESCRIÇÃO E/OU DECADÊNCIA: 

Sendo a relação jurídica, entre as partes, de trato sucessivo, tendo em 

vista que os descontos mensais ocorriam, pelo menos, até a data de 

07/02/2019, não há falar em prescrição ou decadência completa da ação, 

entretanto a relação de trato sucessivo é disciplinada pela súmula 85 do 

STJ que prevê a prescrição qüinqüenal das parcelas, ou seja, apenas 

podem ser revistas as parcelas relativas aos últimos 05 (cinco) anos da 

data da propositura da ação que ocorreu em 06/12/2019. Como os 

descontos começaram em 07/03/2014, a prescrição atinge esta data até 

06/12/2014, a partir daí a prescrição da súmula 85/STJ, não atinge a 

presente ação. CONEXÃO: Indefiro a preliminar por se tratar de contratos 

diferentes. MÉRITO: Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde 

da controvérsia é que a parte autora sustenta que os descontos em sua 

aposentadoria são indevidos, negando qualquer vínculo com a parte 

reclamada. No entanto, há elementos nos autos, tais como contrato, 

assinado – por impressão digita - pela reclamante, com cópia de 

documentos pessoais, e demais comprovantes, que indicam que houve a 

contratação dos serviços, demonstram a legitimidade da cobrança e 

indicam a existência e validade do negócio jurídico e a obrigação de pagar 

que atinge a esfera jurídica da parte autora. Importante ressaltar que é 

desnecessária a realização de perícia devido aos diversos documentos 

juntados e não impugnados pela parte reclamante. Em nenhum momento 

ficou demonstrada abusividade no proceder da reclamada. Portanto, 

forçoso reconhecer a ausência de elementos para declarar a inexistência 

da dívida e, por conseguinte, ausentes os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil. 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. Essas premissas 

forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico restou 

incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou os 

descontos. No que tange à litigância de má-fé, entendo que não deve ser 

deferida, uma vez que se trata, no caso, do livre exercício do direito 

constitucional de ação. Ante o exposto, com resolução do mérito, a teor do 

que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO 

IMPROCEDENTES, os pedidos da inicial. Deixo de condenar as partes ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em virtude 

do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Registro automático da 

sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a 

teor do art. 317, §4º da CNGC. Preclusas as vias recursais, arquivem-se 

os autos, com as baixas e anotações devidas. 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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003274-75.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARETH DE CARVALHO RAMOS E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVONEY BATISTA ANZOLIN OAB - MT8122-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRIDGE PARTICIPACOES SA (REQUERIDO)

TRK ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAROLINA MEIRELLES FERREIRA OAB - DF22670 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1003274-75.2019.8.11.0011. REQUERENTE: MARGARETH DE CARVALHO 

RAMOS E SILVA REQUERIDO: BRIDGE PARTICIPACOES SA, TRK 

ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA Vistos etc. Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta por MARGARETH DE CARVALHO RAMOS E 

SILVA em desfavor de BRIDGE PARTICIPAÇÕES 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 que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. MÉRITO: Com efeito, o que se tem de 

relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta 

que foi indevidamente inscrita em órgão de proteção ao crédito, negando 

qualquer vínculo com a parte reclamada. No entanto, a reclamada 
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demonstrou que foi levada a erro, pelo marido da parte autora, 

comprovado através de ação judicial de cobrança, onde este utilizou um 

instrumento de procuração para assinar em nome de sua esposa, tendo, 

naquele processo, sido anulada sua assinatura em razão da procuração 

não conter poderes especiais. Ainda, quando do ingresso da ação a parte 

reclamada já havia retirado o nome da parte autora do cadastro de 

proteção ao crédito. Logo, em nenhum momento ficou demonstrada 

abusividade no proceder da reclamada. Portanto, forçoso reconhecer 

ausentes os requisitos 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. No que tange à litigância de má-fé, entendo que não deve ser 

deferida, uma vez que se trata, no caso, do livre exercício do direito 

constitucional de ação. Ante o exposto, com resolução do mérito, a teor do 

que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO 

IMPROCEDENTES, os pedidos da inicial. Deixo de condenar as partes ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em virtude 

do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Registro automático da 

sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a 

teor do art. 317, §4º da CNGC. Preclusas as vias recursais, arquivem-se 

os autos, com as baixas e anotações devidas. 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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001399-07.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA PEREIRA PAULO 01136842152 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLEY APARECIDO MARTINS FERREIRA OAB - MT0021095A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REDEFLEX COMERCIO E SERVICO DE TELEFONIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO BARROS FERREIRA JUNIOR OAB - MT7002-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1001399-07.2018.8.11.0011. REQUERENTE: CRISTINA PEREIRA PAULO 

01136842152 REQUERIDO: REDEFLEX COMERCIO E SERVICO DE 

TELEFONIA LTDA 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 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. Cuida-se de ação indenizatória, em que a parte autora afirmou ter 

contratado com o réu o serviço de cartão de crédito/débito, para que seus 

clientes pudessem efetivar os pagamentos através deste meio, sendo que 

os valores não lhe foram repassados, situação causadora de inúmeros 

prejuízos. Saliente-se, por oportuno, que a pretensão da autora, em sua 

essência, visa a condenação do réu à prestação de contas sobre os 

serviços contratados, de modo que só mediante perícia contábil se 

chegará à efetiva solução do impasse. Portanto, é manifesta a 

incompetência do Juizado Especial para o processamento da demanda, 

sendo que no rito comum haverá maior possibilidade de produção 

probatória, expediente que beneficia ambas as partes. Além da 

possibilidade de chamamento de terceiro ao processo, pois a parte 

demandada alega não ser a responsável pelas transações financeiras. 

Ante o exposto, com amparo no artigo 51, inciso II, da lei nº 9.099/95, 

JULGO EXTINTO, sem resolução do mérito a presente reclamação. Deixo 

de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, §4º da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações devidas. 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

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000695-91.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA APARECIDA LOZEI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON DOS REIS SILVA OAB - MT0019991A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO/ESTADO DE MATO 

GROSSO (REU)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000695-91.2018.8.11.0011. AUTOR(A): DANIELA APARECIDA LOZEI 

REU: DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO/ESTADO DE 

MATO GROSSO 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 proposta por DANIELA APARECIDA LOZEI em desfavor de 

DETRAN - ESTADO DE MATO GROSSO. 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 que as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória. PRELIMINAR: ILEGITIMIDADE PASSIVA E INÉPCIA DA 

INICIAL Indefiro a preliminar de ilegitimidade passiva e inépcia da inicial por 

se tratar de autarquia estadual detentora de personalidade jurídica. 

MÉRITO: Com efeito, 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. Relatou a parte autora que, no ano 

de 2001, alienou sua motocicleta para o Sra. Elen Batista, que deixou de 

transferir o veículo para o seu nome. E neste ínterim lhe foram cobrados 

tributos, as quais entende serem de responsabilidade da compradora, 

requerendo a sua anulação e renunciando a propriedade do veículo. O 

DETRAN apresentou contestação. Com efeito, cabia a parte autora, além 

de assinar o documento que viabiliza a transferência da propriedade, 

proceder à comunicação de venda ao DETRAN, no prazo de 30 dias, a 

teor do art. 134 do CTB. 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. 

Assim não procedendo, evidenciada a sua culpa concorrente pelas 

penalidades decorrentes da não transferência do veículo, pois não 

cumpriu obrigação que lhe competia. Como se trata de coisa móvel, a 

renúncia da propriedade, por documento público, não produz efeitos sem 

a demonstração de que efetivamente fez a tradição, ou seja, transmitiu 
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fisicamente a posse da coisa. Também impossível, sem a prova da 

tradição, o cancelamento dos débitos tributários, uma vez que a 

requerente não comprovou a alienação, havendo controvérsia quanto à 

sua efetiva ocorrência. Nesse contexto, em relação à comunicação pelo 

antigo proprietário acerca da transferência de propriedade, vale ressaltar 

que já restou pacificado no STJ o entendimento no sentido de que o artigo 

134 do CTB, que estabelece responsabilidade solidária, sofre mitigação 

quando restar comprovado nos autos que as multas e débitos são 

posteriores à aquisição de veículo, afastando a responsabilidade do antigo 

proprietário. Entretanto não há nenhuma prova da data da venda da 

motocicleta para a nova proprietária, tampouco ela foi chamado a compor 

o pólo passivo da demanda. Assim, conclui-se que a obrigação é, de fato, 

imposta ao proprietário do veículo, porquanto não logrou êxito em 

comprovar a data da tradição, tendo apresentado apenas uma declaração 

pública unilateral, registrada após a ocorrência dos fatos narrados. Logo, 

considerando que a parte autora em nenhum momento, trouxe contrato de 

compra e venda, que demonstre que realmente vendeu o veículo e que 

ocorreu a tradição na data indicada na inicial, não restam provas que a 

parte autora deixou de ser o proprietária de fato do veículo na ocasião dos 

débitos lançados, devendo arcar com as penalidades de responsabilidade 

pelos débitos incidentes sobre o veículo. Diante do exposto julgo 

IMPROCEDENTES, os pedidos da inicial, declarando extinto o processo, 

com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de 

Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 

da Lei n.º 9.099/95. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, §4º da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações devidas. 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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003818-63.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE GONZAGA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DOS SANTOS OAB - MT24501/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):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1003818-63.2019.8.11.0011. REQUERENTE: CLEIDE GONZAGA DA SILVA 

REQUERIDO: OI 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, uma vez que as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS E MORAIS decorrentes da alegada falha na prestação dos 

serviços pela reclamada. Narra a parte autora que possui pacote de 

serviços, junto à parte ré, dentre eles inclui-se o fornecimento de internet 

com velocidade de 5mg . Alega não ser possível realizar utilizar o serviço 

devido a constantes quedas. Aduz ter tentado resolver a questão pela via 

administrativa, todavia, não obteve êxito. A parte reclamada, em síntese, 

alega que fornece a internet de forma regular e nos moldes contratados. 

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/internet 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 se ocorre a 

suposta diminuição do sinal de internet e qual sua origem, de modo a 

demonstrar sem sombra de dúvida a causa da suposta inoperabilidade da 

internet 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. 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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003960-67.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO APARECIDO CEZARIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON LUIS FERNANDES BEATO OAB - MT0003057A 

(ADVOGADO(A))

DARCI DORIVAL VALERIO OAB - MT26067/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOURIVAL MEDEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1003960-67.2019.8.11.0011. REQUERENTE: JOAO APARECIDO CEZARIO 

REQUERIDO: LOURIVAL MEDEIRO Vistos etc. Autorizada pelo disposto no 

art. 38 da Lei nº 9.099/95, deixo de apresentar o relatório referente a 

presente demanda judicial. Fundamento. Decido. Compulsando os autos, 

verifica-se que a parte reclamada, apesar de devidamente citada e 

intimada, não compareceua audiência de conciliação (Id. 29168566), não 
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apresentaram contestação, e nem justificativa plausível. Desta forma deve 

ser imposto os efeitos da revelia, com o imediato julgamento da causa, nos 

termos do artigo 23, da Lei nº 9.099/95. Ressalte-se que a omissão da 

reclamada importa em confissão ficta dos fatos aduzidos na inicial, 

contudo, não induz necessariamente a procedência do pedido, desde que 

convicção diversa possa ser extraída dos elementos existentes nos 

autos. Almeja a parte reclamante o recebimento da importância de R$ 

27.766,72 (vinte e sete mil setecentos e sessenta e seis reais e setenta e 

dois centavos), referente a dívida de aluguel e IPTU não pagos, bem como 

a rescisão do contrato de aluguel. Pois bem. No que tange aos valores 

devidos, resta incontroverso nos autos o inadimplemento da parte 

reclamada. Como também a desocupação do imóvel sem aviso prévio, 

apenas com entrega das chaves. E, de outro turno, não havendo prova 

desconstitutiva do direito da parte reclamante, mister se faz a procedência 

do pedido inicial. Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC, 

julgo procedente o pedido inaugural, para condenar a parte reclamadas a 

pagarem, a parte reclamante, o valor de R$ 26.133,00 (vinte e seis mil 

cento e trinta e três reais) referente aos aluguéis não pagos, acrescido de 

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

monetária (INPC), a partir de cada vencimento, somado ao valor de R$ 

1.633,72 (hum mil seiscentos e trinta e três reais e setenta e dois 

centavos), referente ao IPTU, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao 

mês, a partir da citação, e correção monetária (INPC), a partir da data de 

ingresso da ação, uma vez que já ingressou com planilha atualizada de 

cálculos do IPTU, perfazendo o valor total de R$ 27.766,72 (vinte e sete mil 

setecentos e sessenta e seis reais e setenta e dois centavos) . Deixo de 

condenar as partes reclamadas no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei Federal nº 9.099/95). Registro automático da sentença com sua 

publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, 

da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. Intime-se. Cumpra-se. P.I.C. 

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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003917-33.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA FERRERA DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA LEITE OAB - MT0003480A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1003917-33.2019.8.11.0011. REQUERENTE: TEREZINHA FERRERA DE 

BARROS REQUERIDO: BANCO SAFRA S-A Vistos etc. Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se 

de AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS proposta por TEREZINHA 

FERREIRA DE BARROS em desfavor de BANCO SAFRA 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 

que 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 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. 

A autora alega que percebeu dois descontos de R$ 32,00 (trinta e dois 

reais), em sua conta bancária, sem ter relação jurídica com a parte 

reclamada, procurou o PROCON e teve os valores devolvidos. Diante 

disso, pediu indenização por danos morais. Na espécie, mesmo que 

reconhecido que houve equivoco nos descontos, é certo que não é 

possível reconhecer que o evento tenha ultrapassado a linha do mero 

dissabor inerente à vida em sociedade e causado real lesão ao direito da 

personalidade da parte autora. Assim, não restou demonstrada a 

existência do alegado dano moral, não tendo demonstrado e provado a 

ocorrência de dor, vexame, sofrimento e profundo constrangimento, 

violadores de direitos da personalidade. Com efeito, em que pese às 

razões apresentadas, entendo que não há como reconhecer que a parte 

autora passou a conviver com uma situação inesperada que lhe causou 

constrangimentos, humilhação, aborrecimentos e preocupações. Não sem 

propósito, 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. Aliás, a história revela e é certo 

que a vida em sociedade, naturalmente - e sempre foi assim desde o início 

das civilizações –, impõe perdas e ganhos em diferentes graus e isso é 

salutar para o desenvolvimento econômico e intelectual da sociedade. Não 

se afirma aqui que a conduta da Reclamada é admissível, no entanto, deve 

ser averiguada por outra ótica, não sendo capaz, por si só, a ensejar 

danos morais, devendo ser efetivamente demonstrada caso a caso. Com 

efeito, a situação, nada obstante seja inconveniente, não parece ser 

capaz de desbordar daqueles dissabores indissociáveis à vida cotidiana. 

A espécie não revela qualquer situação excepcional que autorize 

reconhecer que o evento danoso tenha ultrapassado a linha do mero 

aborrecimento. Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, nos 

termos do art. 487, inciso I do Novo CPC, JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos da inicial. Deixo de condenar as partes no pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta 

fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Registro automático da 

sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a 

teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo 

requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. 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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003989-20.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEI PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1003989-20.2019.8.11.0011. REQUERENTE: SIDNEI PEREIRA DOS SANTOS 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta por SIDNEI PEREIRA DOS SANTOS em desfavor 

de TELEFÔNICA BRASIL 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. 
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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 que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Compulsando os autos verifica-se que a parte reclamante formulou pedido 

de desistência da ação no evento id 29596395. Entretanto, o reclamado já 

havia sido citado, bem como, apresentado sua contestação, no evento id. 

29543949, inclusive juntando diversos documentos que comprovam a 

relação contratual entre as partes, e ainda, a legalidade do débito outrora 

cobrado. Primeiramente, importante ressaltar que o Enunciado 90 do 

FONAJE, recentemente alterado, realmente prevê a possibilidade de 

desistência da ação sem anuência do réu já citado, porém, faz ressalva 

expressa para os casos de “indícios de litigância de má-fé ou lide 

temerária”: "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"; grifei Com efeito, o 

art. 6º, da Lei n.º 9.099/95, determina 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”. É de conhecimento comum, 

principalmente dos Nobres Colegas Magistrados, que no exercício da 

jurisdição somos desafiados a identificar qual das partes é realmente a 

vítima, visto que, todos os dias uma avalanche de ações judiciais que tem 

por objeto fraudes e negativações indevidas se aportam no judiciário. Ora, 

não podemos fechar os olhos para a realidade da clientela dos Juizados 

Especiais, uma vez que são interpostas milhares de demandas sem o 

cuidado de se verificar se realmente foi efetivado o negócio jurídico, e ao 

primeiro sinal de improcedência ou condenação por litigância de má-fé, 

atravessam pedidos de desistência da ação. Há de haver uma mudança 

cultural, pois o Judiciário é a primeira das soluções e deveria ser a última, 

fato que ocasiona o acúmulo incomensurável de demandas e engessa a 

prestação jurisdicional. Há de mais uma cultura da sentença e de menos 

uma cultura da conciliação. Todavia, uma vez movimentada a máquina 

judiciária, a mera desistência nos moldes do sustentado não faz soçobrar 

a demanda. O Judiciário também deve ter a sua função pedagógica. Não 

se trata de mera desistência comum oriunda de fatores diversos, mas de 

uma desistência "qualificada", consoante já se mencionou. Entendo que, a 

intimação do réu para manifestar sobre o pedido de desistência parece 

incompatível com o rito especialíssimo dos Juizados Especiais. Contudo, 

na busca de preservar a segurança jurídica para ambas as partes, autor e 

réu, não se pode aplicar o enunciado 90 do FONAJE de forma deliberada, 

sem analisar as particularidades do caso concreto. Sobre o tema não há 

divergência na doutrina. É pacífico o entendimento de que “a tutela 

jurisdicional não é privilégio do autor: ela será conferida àquele que tiver 

razão segundo o entendimento do juiz” (CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO, 

Instituições de Direito Processual Civil, v. II, São Paulo: Malheiros, 2002, p. 

140). No mesmo sentido, CASSIO SCARPINELLA BUENO observa: “a 

rejeição do pedido do autor significa prestação de tutela jurisdicional para 

o réu. Tutela jurisdicional é certo, que pode ser de qualidade diversa 

daquela pretendida originalmente pelo autor, mas de qualquer sorte, o 

proferimento de sentença nos moldes do art. 269, I, de “rejeição do pedido 

do autor” acrescenta ao patrimônio jurídico do réu, um quid suficiente que 

impõe a sua prévia oitiva. O réu, com efeito, tem inegável interesse no 

proferimento de uma decisão que lhe favoreça e que, sendo de mérito, 

inviabiliza que o autor volte a formular aquele mesmo pedido pelo mesmo 

fundamento em seu detrimento”. (Curso Sistematizado de Direito 

Processual Civil, v. 2;, 4ªed., São Paulo: Saraiva, 2011, p. 379) (grifo 

nosso). No mesmo sentido segue o entendimento do SUPERIOR TRIBUNAL 

DE JUSTIÇA: PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO 

CONTRATUAL DESISTÊNCIA DA AÇÃO. CONCORDÂNCIA DO RÉU. 

NECESSIDADE. FUNDAMENTAÇÃO RAZOÁVEL. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Após a contestação, a desistência da 

ação pelo autor depende do consentimento do réu porque ele também tem 

direito ao julgamento de mérito da lide. 2. A sentença de improcedência 

interessa muito mais ao réu do que a sentença de extinção do processo 

sem resolução do mérito, haja vista que, na primeira hipótese, em 

decorrência da formação da coisa julgada material, o autor estará 

impedido de ajuizar outra ação, com o mesmo fundamento, em face do 

mesmo réu .3. Segundo entendimento do STJ, a recusa do réu deve ser 

fundamentada e justificada, não bastando apenas a simples alegação de 

discordância, sem a indicação de qualquer motivo relevante. 4. Na 

hipótese, a discordância veio fundada no direito ao julgamento de mérito 

da demanda, que possibilitaria a formação da coisa julgada material, 

impedindo a propositura de nova ação com idênticos fundamentos, o que 

deve ser entendimento como motivação relevante para impedir a extinção 

do processo com fulcro no art. 267, VIII, e §4º do CPC. 5. Recurso 

especial provido. (STJ; RECURSO ESPECIAL Nº 1.318.558 - RS 

(2011/0292570-9); Rel. Min. NANCY ANDRIGHI; julgado em 04 de junho de 

2013). (grifo nosso). Entretanto, para adequar esse entendimento aos 

parâmetros dos Juizados Especiais, no concernente a observância aos 

critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade, disposto no art. 2º da Lei n.º 9.099/95, entendo não ser 

necessária à intimação do réu para manifestar sua concordância no caso 

em concreto, visto que, o reclamado já apresentou aos autos suas razões 

a fim de ver o pedido inicial ser julgado improcedente. Assim, indefiro o 

pedido de desistência da parte reclamante e passo a apreciar a lide. 

PRELIMINAR: DA AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE NEGATIVAÇÃO 

EXPEDIDO POR ÓRGÃO OFICIAL: Alega a parte reclamada que a petição 

inicial não veio instruída com comprovante de negativação expedido por 

órgão oficial, sendo que o documento apresentado pela parte autora não 

poderia ser utilizado para tal fim. Tal alegação não deve prosperar, uma 

vez que o documento anexado à inicial basta para demonstrar o 

apontamento dito indevido, não havendo que se falar em ausência de 

provas. MÉRITO: Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da 

controvérsia é que a parte autora sustenta que a negativação é indevida, 

negando qualquer vínculo com a parte reclamada. No entanto, há 

elementos nos autos, tais como registro de utilização de serviços, 

contrato, assinado pelo reclamante, com cópia de documentos pessoais e 

faturas de utilização que indicam que houve a contratação dos serviços, 

demonstram a legitimidade da cobrança e indicam a existência e validade 

do negócio jurídico e a obrigação de pagar que atinge a esfera jurídica da 

parte autora. Essas premissas forçam reconhecer que a existência de 

negócio jurídico restou incontroversa, como também a legitimidade da 

cobrança que ocasionou a inscrição restritiva. Assim, tenho que a 

hipótese é de improcedência dos pedidos da inicial. Com relação à 

litigância de má-fé, entendo que não deve ser deferida, uma vez que se 

trata, no caso, do livre exercício do direito constitucional de ação. Tendo a 

parte reclamada demonstrado a legitimidade do débito, faz jus ao pedido 

contraposto formulado na defesa, motivo pelo qual entendo pela 

condenação desta ao pagamento no valor de R$ 198,61 (cento e noventa 

e oito reais e sessenta e um centavos), valor discutido na presente ação. 

Ante o exposto, opino por: a) JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos da 

inicial; b) PROCEDÊNCIA do pedido contraposto, para CONDENAR a parte 

autora ao pagamento de R$ 198,61 (cento e noventa e oito reais e 

sessenta e um centavos), valor discutido na presente ação, a favor da 

reclamada, valor esse acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir 

da publicação desta sentença, e corrigido monetariamente, pelo INPC, a 

partir do vencimento, e extinguir o processo ,com resolução do mérito, a 

teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar as partes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Registro automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso 

do livro respectivo, a teor do art. 317, §4º da CNGC. Preclusas as vias 

recursais, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações devidas. 

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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004026-47.2019.8.11.0011
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CIDALINO DIOGO MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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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 MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1004026-47.2019.8.11.0011. REQUERENTE: CIDALINO DIOGO MOREIRA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta por CIDALINO DIOGO MOREIRA em desfavor de 

BANCO BRADESCO S/A. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. 

art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. 

Decido. Do Julgamento Antecipado: No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, uma vez que 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 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. O que se tem de relevante, para o 

deslinde da controvérsia, é que a parte autora sustenta que a negativação 

é indevida, uma vez que afirma categoricamente, como ponto central da 

demanda, que nunca ajustou contrato com a parte reclamada, pugnando 

pela desconstituição do débito (R$ 188,00) e danos morais. No entanto a 

parte ré, em contestação, logrou demonstrar a legitimidade da cobrança 

por meio de elementos de prova que indicam a validade do negócio jurídico 

e a obrigação de pagar que atinge a esfera jurídica da parte autora. A 

reclamada demonstrou suficientemente a legitimidade da cobrança, 

trazendo aos autos extratos que comprovam que o reclamante contraiu 

empréstimo pessoal junto a requerida, que demonstram a relação 

contratual e utilização dos serviços bem como os débitos da parte autora. 

Essas premissas forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico 

restou incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que 

ocasionou a inscrição restritiva. Com relação à litigância de má-fé, entendo 

que não deve ser deferida, uma vez que se trata, no caso, do livre 

exercício do direito constitucional de ação. Como conseqüência, 

inexistindo ato ilícito, por parte da requerida, resta reconhecer que a 

existência de negócio jurídico restou incontroversa, como também a 

legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva. Assim, 

entendo pela improcedência do pedido indenizatório cumulado com 

declaração de inexistência de débito, pleiteado pelo Reclamante. Ante o 

exposto, JULGO IMPROCEDENTES, os pedidos da inicial, e declaro extinto 

o processo, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, 

inciso I, do Novo 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, com as devidas baixas. Intimem-se. 

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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003988-35.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEI PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1003988-35.2019.8.11.0011. REQUERENTE: SIDNEI PEREIRA DOS SANTOS 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos etc. Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/1995. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta por SIDNEI PEREIRA DOS SANTOS em desfavor 

de BANCO BRADESCO. 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. 

PRELIMINARES: DA AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE NEGATIVAÇÃO 

EXPEDIDO POR ÓRGÃO OFICIAL: Alega a parte reclamada que a petição 

inicial não veio instruída com comprovante de negativação expedido por 

órgão oficial, sendo que o documento apresentado pela parte autora não 

poderia ser utilizado para tal fim. Tal alegação não deve prosperar, uma 

vez que o documento anexado à inicial basta para demonstrar o 

apontamento dito indevido, não havendo que se falar em ausência de 

provas. CONDIÇÃO DA AÇÃO/INTERESSE DE AGIR/PRETENSÃO 

RESISTIDA: As preliminares arguidas não prosperam, pois se confundem 

com o próprio mérito. Ainda, requisição administrativa não é pré-requisito 

para ingresso da presente ação judicial, uma vez que é um direito 

constitucional, razão pela qual as indefiro. 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 da inserção do nome da parte Reclamante no 

cadastro de inadimplentes, haja vista a alegação de que não possui 

relação jurídica com a reclamada, desconhecendo a origem da cobrança 

que ensejou anotação, junto ao SPC/SERASA, no valor de R$ 64,86 

(sessenta e quatro reais e oitenta e seis centavos), inscrito em 

01/09/2017. A Reclamada fez alegações genéricas acerca da relação 

entre as partes e aplicação do dano moral. No entanto, apesar da 

Reclamada afirmar que a culpa é exclusiva da parte promovente, não 

trouxe aos autos documentos como contrato devidamente assinado, áudio 

de gravação ou se a contratação se realizou por meio de "call center". 

Situação essa que poderia comprovar a contratação dos serviços. Ora, a 

parte reclamada é responsável pela negativação indevida, mormente 

porque a ela competia o dever de cautela e verificar eventual falha em seu 

sistema de cobrança. No caso, se incumbiu o autor de demonstrar os 

requisitos necessários ao comprovar o ato ilícito, consubstanciado na 

negativação indevida de seu nome. Assim, não comprovada a legitimidade 

da cobrança, a declaração da inexistência do débito é medida que se 

impõe. Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional entre as 

partes, restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. 

Entretanto, saliente-se que o reclamante possuia inscrição anterior a esta, 

no SPC/SERASA, datada de 29/04/2016, razão pela qual entendo pela 

aplicação da Súmula 385 do STJ, afastando a ocorrência de danos morais. 

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para 

declarar a inexistência do débito, negativado pela Reclamada, objeto 

desse processo, no valor de R$ 64,86 (sessenta e quatro reais e oitenta e 

seis centavos), inscrito em 01/09/2017, e declaro extinta a demanda, com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, c/c art. 292, §3º, 

ambos do Código de Processo Civil. Oficie-se ao SPC/SERASA, 

determinando a baixa em definitivo dos dados da parte Reclamante 

daqueles anais relativo ao débito, ora discutido, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de responsabilidade. Deixo de condenar as partes ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em virtude 

do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Registro automático da 

sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a 

teor do art. 317, §4º da CNGC. Preclusas as vias recursais, arquivem-se 
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os autos, com as baixas e anotações devidas. 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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000007-61.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VAGNER CAMARGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON DOS REIS SILVA OAB - MT0019991A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000007-61.2020.8.11.0011. REQUERENTE: VAGNER CAMARGO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos etc. Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO 

INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS proposta por 

WAGNER CAMARGO em desfavor de BANCO BRADESCO S/A. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 

2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. 

Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Decido. Do Julgamento Antecipado: 

No caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento 

do feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez 

que as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória. PRELIMINARES: CONDIÇÃO DA 

AÇÃO/INTERESSE DE AGIR/PRETENSÃO RESISTIDA: As preliminares 

arguidas não prosperam, pois se confundem com o próprio mérito. Ainda, 

requisição administrativa não é pré-requisito para ingresso da presente 

ação judicial, uma vez que é um direito constitucional, razão pela qual as 

indefiro. MÉRITO: Com efeito, 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. A parte autora alega 

que deslocou-se a outra cidade para efetuar compras, gastando R$ 

366,30, com deslocamento, e não conseguiu efetuar compra em seu 

cartão de crédito porque a máquina o recusou, mesmo com fundos. Diante 

disso, pediu indenização por danos morais e ressarcimento das despesas 

de deslocamento. Na espécie, não ficou demonstrada falha no 

recebimento do cartão de crédito da parte reclamante que juntou apenas 

comprovante de pagamentos recebidos via SMS. E, mesmo que fosse 

reconhecido uma falha momentânea no cartão, é certo que não é possível 

reconhecer que o evento tenha ultrapassado a linha do mero dissabor 

inerente à vida em sociedade e causado real lesão ao direito da 

personalidade da parte autora. Assim, não restou demonstrada a 

existência do alegado dano moral, não tendo demonstrado e provado a 

ocorrência de dor, vexame, sofrimento e profundo constrangimento, 

violadores de direitos da personalidade. Com efeito, em que pese às 

razões apresentadas, entendo que não há como reconhecer que a parte 

autora passou a conviver com uma situação inesperada que lhe causou 

constrangimentos, humilhação, aborrecimentos e preocupações. Não sem 

propósito, 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. Aliás, a história revela e é certo 

que a vida em sociedade, naturalmente - e sempre foi assim desde o início 

das civilizações –, impõe perdas e ganhos em diferentes graus e isso é 

salutar para o desenvolvimento econômico e intelectual da sociedade. Com 

efeito, a situação, nada obstante seja inconveniente, não parece ser 

capaz de desbordar daqueles dissabores indissociáveis à vida cotidiana. 

A espécie não revela qualquer situação excepcional que autorize 

reconhecer que o evento danoso tenha ultrapassado a linha do mero 

aborrecimento. Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, nos 

termos do art. 487, inciso I do Novo CPC, JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos da inicial. Deixo de condenar as partes no pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta 

fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Registro automático da 

sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a 

teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo 

requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. 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

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 267617 Nr: 722-57.2019.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oberti Luiz de Souza, Gilberto Cesar, Luiz 

Marcio Rodrigues da Silva, Martini de Paula Ferreira, Bruna de Souza 

Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Mirassol D´Oeste - OAB:, Gleica Teiche Moura - OAB:25301

 Aqui se tem ação penal proposta pelo Ministério Público em face de 

Gilberto Cesar e outros réus haja vista a suposta prática de diversos 

crimes.

 Gilberto César foi denunciado e condenado pela prática do crime previsto 

no art. 33 da Lei 11.343/2006 a uma pena total de 07 (sete) anos de 

reclusão, com pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.

Em razão do reconhecimento da reincidência, a sentença condenatória 

fixou o regime fechado para o início do cumprimento da pena e manteve a 

prisão preventiva decretada no curso da persecução penal.

 O denunciado foi preso em flagrante no dia 07.02.2019 (fls. 08/09).

Constatando a regularidade formal e material do auto de prisão em 

flagrante, assim como verificando a presença dos pressupostos 

ensejadores da prisão preventiva, este juízo homologou a prisão em 

flagrante e decretou a prisão preventiva do denunciado (fls. 79/81).

Finda a instrução criminal, este juízo proferiu sentença de mérito no dia 

07.11.2019, ocasião em que, além de condenar Gilberto César, manteve a 

sua prisão preventiva e determinou a expedição de guia de execução 

provisória.

 Os autos vieram conclusos.

 É O RELATO NECESSÁRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

I – DO RECURSO INTERPOSTO

Certificada a tempestividade do recurso interposto, recebo-o no efeito 

suspensivo e devolutivo, nos termos do artigo 597 do CPP.

Intimem-se as partes para apresentarem as razões e contrarrazões 

recursais, com o aporte dessas, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal 

de justiça, com as nossas homenagens.

II – DA PRISÃO PREVENTIVA DE GILBERTO CESAR

De acordo com a nova redação do art. 316, parágrafo único, do CPP, dada 

pela Lei 13.964/2019, “decretada a prisão preventiva, deverá o órgão 

emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 

(noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de 

tornar a prisão ilegal”. Assim, tendo em vista que a prisão preventiva do 

denunciado foi revista por este Juízo por ocasião da sentença 

condenatória (07.11.2019), faz-se necessária nova análise.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070224/3/2020 Página 484 de 758



 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 274623 Nr: 199-11.2020.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reginaldo do Canno Cassupa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIANE RODRIGUES GOMES 

COELHO - OAB:24919/0

 Ante o exposto e não vislumbrando possibilidade de substituição da 

segregação por medidas cautelares diversas da prisão, INDEFIRO o 

pedido formulado pela defesa de Reginaldo do Canno Cassupa.

Desta feita, verifico que nos autos não se vislumbram circunstâncias que 

ensejam a absolvição sumária do acusado, nos termos do artigo 415 e 

incisos do Código de Processo Penal.

 Dessa forma, designo o dia 09/06/2020 às 17h45min, para realização da 

audiência de instrução e julgamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 274839 Nr: 273-65.2020.811.0011

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eberton Augusto Soares dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Iuri Seror Cuiabano - 

OAB:10.838

 Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO 

PREVENTIVA de Eberton Augusto Soares dos Santos, mantendo-se o 

decreto prisional nos termos em que foi proferido e também nos termos 

dos fundamentos agora expostos.

 Cientifique-se a Defesa e a Acusação do indeferimento do pedido de 

revogação da prisão preventiva.

 Certifique-se a secretaria acerca da propositura da ação penal 

competente.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Comarca de Nova Mutum

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000891-93.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LAVORO AGROCOMERCIAL LTDA - EPP (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:

ROGERIO LUIS SCHILLING (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000891-93.2019.8.11.0086 POLO ATIVO:LAVORO 

AGROCOMERCIAL LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

GIANPAOLO ZAMBIAZI BERTOL ROCHA, MELQUISEDEC JOSE ROLDAO 

POLO PASSIVO: ROGERIO LUIS SCHILLING FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO do Requerente, por meio de seus Advogados constituídos 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, requerer o que entender de direito, 

tendo em vista Certidão Negativa do Oficial de Justiça de ID: 30221350. . 

20 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002838-85.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BASF SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAMIRES HOHENBERGER MAFISSONI OAB - MT18783/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL PIVA BATTAGLINI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM Impulsionamento por Certidão - Atos Ordinatórios PJE nº 

1002838-85.2019.8.11.0086 Nos termos da legislação vigente e do artigo 

1.207 da CNGC, impulsiono estes autos para intimar a parte autora para 

que providencie o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, no prazo 

de 05 (cinco) dias, mediante a expedição de guia de recolhimento 

disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência. MOACIR RIBOLLI JUNIOR Técnico Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002334-79.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

EDEVALDO LODI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIANE MANGANARO PEREIRA VIEIRA OAB - MT0017783A 

(ADVOGADO(A))

DANIEL DA COSTA GARCIA OAB - MT0009478A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAUFICK MIGUEL CHEDICK (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM Impulsionamento por Certidão - Atos Ordinatórios PJE nº 

1002334-79.2019.8.11.0086 Nos termos da legislação vigente e do artigo 

1.207 da CNGC, impulsiono estes autos para intimar a parte autora para 

que providencie o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, no prazo 

de 05 (cinco) dias, mediante a expedição de guia de recolhimento 

disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência. MOACIR RIBOLLI JUNIOR Técnico Judiciário

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002293-15.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ALPHAGRAIN TRADING DE GRAOS E ARMAZENS GERAIS LTDA 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Alan Vagner Schmidel OAB - MT7504-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ODETE DE OLIVEIRA GARCIA (REU)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1002293-15.2019.8.11.0086 

AUTOR(A): ALPHAGRAIN TRADING DE GRAOS E ARMAZENS GERAIS 

LTDA REU: MARIA ODETE DE OLIVEIRA GARCIA Vistos, etc. De proêmio, 

considerando a determinação da Portaria Portaria-Conjunta N.247, de 16 

de Março de 2020, SUSPENDO a realização da audiência até então 

designada. Todavia, deixo de agendar nova data por se tratar situação 

excepcional. Dessa forma, proceda-se a Serventia com a manutenção dos 

autos em local próprio, sendo que após a regularização das atividades os 

autos deverão vir conclusos para o devido reagendamento. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. 

Nova Mutum/MT, 19 de março de 2020. Cássio Leite de Barros Netto Juiz 

de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001879-51.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

GELIENE DE JESUS BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Francisco Antunes do Carmo OAB - MT4070-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE SAUDE SANTA ROSA (REQUERIDO)

NATAL ALVES ARANTES (REQUERIDO)

SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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EDER RESINO JUNIOR OAB - MT0022198A (ADVOGADO(A))

PEDRO OVELAR OAB - MT6270-O (ADVOGADO(A))

ANDRE DE ALMEIDA VILELA OAB - MT0011012A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - ATO ORDINATÓRIO 

Considerando a tempestividade da(s) contestação(ões) apresentada(s), 

nos termos dos artigos 350 e 351, CPC, e do artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA 

com a finalidade de intimar a parte autora, por seu(s) advogado(s), para 

impugná-la(s) no prazo de 15 (quinze) dias. Nova Mutum,23 de março de 

2020. MILENE ARISSAVA Gestora de Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000543-12.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO MOREIRA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TARYANNE OLIVEIRA SAMPAIO OAB - MT22956/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

MONACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

JOAO PAULO MORESCHI OAB - MT11686-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - ATO ORDINATÓRIO Nos 

termos da legislação vigente e dos artigos 1.002 e 1.691, XVI da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA 

com a finalidade de intimar a parte REQUERIDA para que apresente 

contrarrazões ao recurso de apelação interposto, no prazo de 15 (quinze) 

dias, conforme disposição do artigo 1.010, §1º, do CPC. Nova Mutum,23 de 

março de 2020. MILENE ARISSAVA Gestora de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1002873-45.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE MARIZA CUSTODIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER RESINO JUNIOR OAB - MT0022198A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANIELSON CARDOSO ALVES (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM 1ª VARA DE NOVA MUTUM RUA DAS HELICÔNIAS, 444N, JARDIM 

DAS ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 MANDADO DE 

INTIMAÇÃO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CASSIO LEITE DE BARROS NETTO PROCESSO n. 

1002873-45.2019.8.11.0086 Valor da causa: R$ 1.000,00 ESPÉCIE: 

[Dissolução]->DIVÓRCIO LITIGIOSO (99) POLO ATIVO: Nome: ELIANE 

MARIZA CUSTODIO Endereço: RUA DAS AMEIXAS, 2235 N, FLOR DO 

SERRADO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 POLO PASSIVO: Nome: 

JANIELSON CARDOSO ALVES Endereço: RUA DAS SERINGUEIRAS, Q- 

36, L- 22, quadra 36, lote 22, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 

78450-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, por 

meio de seu Advogado constituído para, ciente da diligência do Oficial de 

Justiça de ID: 28261517, manifestar, requerendo o que entender de direito, 

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. 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. NOVA 

MUTUM, 23 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.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002205-11.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SIGMA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULLIANA LETICIA DO CARMO OAB - MT12261-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARARAS CONVENIENCIA LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM Impulsionamento por Certidão - Atos Ordinatórios PJE nº 

1002205-11.2018.8.11.0086 Nos termos da legislação vigente e do artigo 

1.207 da CNGC, impulsiono estes autos para intimar a parte autora para 

que providencie o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, no prazo 

de 05 (cinco) dias, mediante a expedição de guia de recolhimento 

disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência. MILENE ARISSAVA Gestor (a) de Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000393-31.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

S. C. N. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. H. D. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM Impulsionamento por Certidão - Atos Ordinatórios PJE nº 

1000393-31.2018.8.11.0086 Nos termos da legislação vigente e do artigo 

1.207 da CNGC, impulsiono estes autos para intimar a parte autora para 

que providencie o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, no prazo 

de 05 (cinco) dias, mediante a expedição de guia de recolhimento 

disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência. MILENE ARISSAVA Gestor (a) de Secretaria
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Sentença

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002686-71.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BUNGE ALIMENTOS S/A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1002686-71.2018.8.11.0086 

EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: BUNGE 

ALIMENTOS S/A Sentença. Vistos, etc. Trata-se de execução fiscal 

promovida pela Fazenda Pública Estadual em desfavor de Bunge 

Alimentos S.A, já devidamente qualificados. A parte Executada apresenta 

Exceção de Pré-Executividade no Id. 22421116. Instada a se manifestar, 

parte Exequente comparece aos autos e pugna pela extinção do feito, em 

face da ocorrência de litispendência com o processo de 

1002682-34.2018.8.11.0086. Vieram-me os autos conclusos. É o breve 

relatório. Fundamento e decido. Em consulta ao Sistema Processo Judicial 

Eletrônico - PJE, é possível inferir que, em consonância com o alegado 

pela parte Executada, esta ação possui identidade de partes, causa de 

pedir e pedidos com o feito nº 1002682-34.2018.8.11.0086, a evidenciar a 

ocorrência de litispendência, consoante se extrai da dicção do art. 337, 

§1º do NCPC, in verbis: “Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o 

mérito, alegar: [...] VI – litispendência; [...] §1º Verifica-se a litispendência 

ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.” 

Acerca dessa modalidade de extinção do processo sem resolução do 

mérito, NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, com 

propriedade advertem: “§3º: 22. Litispendência. Ação idêntica. Com a 

citação válida (CPC 240) ocorre a litispendência. Ajuizada ação idêntica a 

outra que se encontra pendente (onde já ocorreu a citação), deve esta 

segunda ser extinta sem conhecimento do mérito (CPC 485 V). Mas, para 

caracterizar a ação idêntica, bem como “[...] para que seja reconhecida 

judicialmente a litispendência, mister haja a identidade dos elementos que 

caracterizam a demanda, expressos em medidas processuais de mesma 

natureza jurídica por meio do tradicional trinômio personae, petitum e 

causa petendi. O STJ já firmou sua jurisprudência no sentido de que a falta 

de um desses requisitos descaracteriza a litispendência. Logo, é possível 

afirmar que haverá litispendência somente havendo a pendência da 

mesma lide, por meio de institutos da mesma identidade, consubstanciada 

nas mesmas partes, na mesma causa de pedir e no mesmo pedido” 

(Nelson Nery Junior. Recursos e ação autônoma de impugnação (Nery. 

Soluções Práticas, v.X, n. 208, pp. 652-653]). (In Comentários ao Código 

de Processo Civil, 2º Triagem. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 

928). Logo, é evidente que estão preenchidos os requisitos para o 

reconhecimento da litispendência. Isto posto, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, V, do novo 

Código de Processo Civil. Em face da isenção conferida pelo artigo 39 da 

Lei n° 6.830/80, DEIXO de condenar o credor no pagamento das custas e 

emolumentos processuais. Deixo de condenar em honorários advocatícios 

a Fazenda Pública em razão de vários "bugs" e problemas no sistema PJE 

que ocorreram e ocorrem na distribuição e andamento dos processos dos 

processos virtuais, principalmente no ano de 2018 (data da instalação na 

comarca), bem como a pronta concordância da Fazenda Pública Estadual. 

Transitada em julgado esta sentença, o que certificará o cartório, 

procedam-se às baixas e anotações necessárias e arquivem-se estes 

autos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 23 de março de 2020. Cássio Leite de 

Barros Netto Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003147-43.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

L. D. R. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIVANE TEIXEIRA DARIO OAB - MT0018423A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. J. C. B. (REU)

 

2ª VARA - COMARCA DE NOVA MUTUM IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO - ATO ORDINATÓRIO Processo: 1003147-43.2018.8.11.0086 

Assunto: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) Nos termos da legislação 

vigente, dos artigos 350 e 351 do CPC e do artigo 1.209 da CNGC, 

considerando a tempestividade da(s) contestação(ões) apresentada(s), 

IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA 

com a finalidade de intimar a parte AUTORA, por seus advogados, para, 

querendo, impugná-la(s) no prazo de 15(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002373-13.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDGAR POLITA (EXECUTADO)

 

2ª VARA - COMARCA DE NOVA MUTUM IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO - ATO ORDINATÓRIO Processo: 1002373-13.2018.8.11.0086 

Partes: SICREDI CENTRO NORTE - ADVOGADO DO(A) EXEQUENTE: 

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - MT9708-S X EDGAR POLITA - Assunto: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) Nos termos da legislação 

vigente, dos artigos 350 e 351 do CPC e do artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA 

com a finalidade de intimar a parte AUTORA, por seus advogados, para, 

querendo, impugnar a contestação no prazo de 15(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002372-28.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO KUTIANSKI DE SOUZA OAB - PR73756 (ADVOGADO(A))

EVERTON DIEGO GIESSLER OAB - PR0074627A (ADVOGADO(A))

HELBERT FERNANDES FONSECA OAB - PR74074 (ADVOGADO(A))

JARBAS CASTILHOS DA SILVA OAB - PR64833 (ADVOGADO(A))

ARIVAL JOSE BETINELLI OAB - PR74635 (ADVOGADO(A))

PAULO VICTOR KRUTSCH SOLETTI OAB - PR0058676A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO PIO DE CAMPOS CURADO (REU)

 

2ª VARA - COMARCA DE NOVA MUTUM IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO - ATO ORDINATÓRIO Processo: 1002372-28.2018.8.11.0086 

Partes: C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL - ADVOGADOS 

DO(A) AUTOR(A): DANILO KUTIANSKI DE SOUZA - PR73756, PAULO 

VICTOR KRUTSCH SOLETTI - PR0058676A, JARBAS CASTILHOS DA 

SILVA - PR64833, ARIVAL JOSE BETINELLI - PR74635, EVERTON DIEGO 

GIESSLER - PR0074627A, HELBERT FERNANDES FONSECA - PR74074 X 

PAULO PIO DE CAMPOS CURADO - Assunto: MONITÓRIA (40) Nos termos 

da legislação vigente, dos artigos 350 e 351 do CPC e do artigo 1.209 da 

CNGC, IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA 

IMPRENSA com a finalidade de intimar a parte AUTORA, por seus 

advogados, para, querendo, IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO no prazo de 

15(quinze) dias.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89389 Nr: 4645-02.2015.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bunge Alimentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademir Mognon, Nezia Ribeiro Mognon, Manuel 

Martinho, Olivia Barreto Martinho, José Martinho Sobrinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Schneider - OAB:MT 

5.238, Osmar Schneider - OAB:MT 2.152-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:1

 CONSIDERANDO que até a presente data não houve a publicação pelo 

DJE, IMPULSIONO os presentes autos à expedição de matéria para 
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imprensa com a finalidade de republicar a sentença de fls. 108, in verbis: " 

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta 

por BUNGE ALIMENTOS S/A em face de ADEMIR MOGNON, NEZIA RIBEIRO 

MOGNON, MANUEL MARTINHO, OLIVIA BARRETO MARTINHO e JOSÉ 

MARTINHO SOBRINHO, todos já qualificados nos autos.

 À fl. 107, a exequente informou o pagamento do débito.

 Vieram os autos conclusos.

 É o relatório.

Decido.

Tendo em vista que houve a quitação integral do débito, JULGO EXTINTO o 

presente feito, com fulcro no artigo 924, inciso II, do NCPC.

Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, certifique-se o trânsito em julgado, arquivando-se os autos, 

com as baixas e cautelas de estilo.

 Cumpra-se. Às providências necessárias."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35615 Nr: 1945-34.2007.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilcelis Moreira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Auto Posto Matrinchã Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cesar Lima do Nascimento - 

OAB:MT 4651

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ que decorreu in albis o prazo da intimação retro, 

razão pela qual, nos termos do artigo 1.209 da CNGC, IMPULSIONO ESTES 

AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a finalidade de 

intimar a parte autora, por seus advogados, para que promova o devido 

andamento do feito, requerendo o que entender de direito no prazo de 5 

(cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51146 Nr: 2181-44.2011.811.0086

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joaosinho Heineck

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Secretario de Estado de Fazenda de Mato 

Grosso/ MT., Detran-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leandro Westphalen Michel - 

OAB:MT 7.262-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 CERTIFICO E DOU FÉ que decorreu in albis o prazo da intimação retro, 

razão pela qual, nos termos do artigo 1.209 da CNGC, IMPULSIONO ESTES 

AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a finalidade de 

intimar a parte autora, por seus advogados, para que promova o devido 

andamento do feito, requerendo o que entender de direito no prazo de 5 

(cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 129894 Nr: 2358-27.2019.811.0086

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilcelis Moreira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Empresa Auto Posto Matrincha Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cesar Lima do Nascimento - 

OAB:MT 4651

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ que decorreu in albis o prazo da intimação retro, 

razão pela qual, nos termos do artigo 1.209 da CNGC, IMPULSIONO ESTES 

AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a finalidade de 

intimar a parte autora, por seus advogados, para que promova o devido 

andamento do feito, requerendo o que entender de direito no prazo de 5 

(cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 79073 Nr: 2296-60.2014.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Carlos Bueno Barcellos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Airton Paulo Cabral, Lenice Lambrecht Cabral

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jonas Henrique Meldola da 

Silva - OAB:MT 15.530, Vitor Juliano Ramos - OAB:MT 15.320

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leandro Westphalen Michel 

- OAB:MT 7.262-B, Paulo de Morais Almeida Junior - OAB:MT 13.044

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1.209 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte executada, por seus advogados, para se 

manfestar acerca da penhora on line realizada nos autos, requerendo que 

entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 46147 Nr: 1566-88.2010.811.0086

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MMRM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRM, LRM, EdVM, JMRM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gleiciqueli de Oliveira Grisoste 

Figueiredo - OAB:13325/MT, Leandro Felix Pereira - OAB:12673/MT, 

Patrícia Tieppo Rossi - OAB:MT 13.828-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alex Brescovit Maciel - 

OAB:MT 13.827-A, Patrícia Tieppo Rossi - OAB:MT 13.828-A

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora para que providencie o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, mediante a 

expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 46027 Nr: 1445-60.2010.811.0086

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Leasing S/A Arrendamento Mercantil

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amilton Izaias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Boabaid Bertazzo (ML 

GOMES) - OAB:MT 8794-B, Maria Lucilia Gomes - OAB:MT 5835-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que decorreu "in albis" o prazo de intimação de fls. 56 retro, 

disponibilizada no DJE nº 10637, de 11/12/2019 e publicada no dia 

12/12/2019, sem a manifestação da(s) parte(s) autora. Ato contínuo, 

IMPULSIONO o processo com a finalidade de intimar a parte autora, na 

pessoa do seu procurador, para dar prosseguimeto ao feito, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100837 Nr: 693-44.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anacleto Bachi Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristina Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora para que providencie o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, mediante a 

expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça 
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do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80025 Nr: 3171-30.2014.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOISES FERREIRA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:1

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.213 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da carta precatória devolvida sem cumprimento e 

juntada às fls. 95/101, requerendo o que entender de direito no prazo de 5 

(cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 43611 Nr: 2997-94.2009.811.0086

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Samuel da Silva Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:MT 8.506-A

 Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação de cobrança de 

Seguro DPVAT, promovida pelo autor SAMUEL DA SILVA SOUZA, em 

face de BRADESCO AUTO RE COMPANHIA DE SEGUROS, condenando 

esta ao pagamento ao requerente a quantia de R$ 7.593,75 (sete mil, 

quinhentos e noventa e três reais e setenta e cinco centavos), 

considerando a sua incapacidade permanente em decorrência de acidente 

de trânsito, decorrente de acidente automobilístico, conforme disposto no 

artigo 3°, inciso II, da Lei 6.194/1974.Julgo extinto o feito, com resolução do 

mérito, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil.Condeno a requerida ao pagamento das custas e das despesas 

processuais, além de honorários advocatícios sucumbenciais que fixo em 

10% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2°, do CPC, 

em virtude da sucumbência ínfima da parte requerente.O valor da 

indenização deverá ser corrigido monetariamente desde a data do 

ajuizamento da ação até o efetivo pagamento, bem como os juros de mora 

devem ser computados a partir da citação, no percentual de 1% ao mês, 

consoante ao disposto na Súmula 426, do STJ.Transitada em julgado esta 

decisão e não iniciado o cumprimento de sentença no prazo de 15 

(quinze) dias, remetam-se os autos ao arquivo.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000056-71.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JACKSON FERNANDES OBEM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER RESINO JUNIOR OAB - MT0022198A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO -DETRAN 

(REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

NIVALDO BARBOSA 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 nº: 

1000056-71.2020.8.11.0086 Reclamante: Jackson Fernandes Obem 

Reclamada: Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso, Estado de 

Mato Grosso e Nivaldo Barbosa da Silva Vistos, etc. Compulsando os 

autos, verifico que os reclamados Departamento Estadual de Trânsito de 

Mato Grosso - Detran e Nivaldo Barbosa da Silva não foram devidamente 

citados e intimados da audiência de conciliação. Designe-se nova data 

para realização de audiência de conciliação e intimem-se as partes para 

comparecimento. Cumpra-se. Às providências. Cássio Leite de Barros 

Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8020005-35.2015.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

AMARILDO RODRIGUES ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO FERREIRA DA CRUZ OAB - MT15914-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

FUNCAB-FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A 

(ADVOGADO(A))

MARCIA REGINA SANTANA DOS SANTOS OAB - MT3194/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 nº: 

8020005-35.2015.8.11.0086 Reclamante: Amarildo Rodrigues Rocha 

Reclamada: Estado de Mato Grosso e FUNCAB – Fundação Professor 

Carlos Augusto Bittencourt Vistos, etc. Designe-se data para realização 

de audiência de conciliação e intimem-se as partes para comparecimento, 

conforme determinado na decisão de id. 6430235. Cumpra-se. Às 

providências. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000106-34.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ RODRIGUES ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA OAB - MT0016604A (ADVOGADO(A))

THIAGO PERTILE BORDA OAB - MT0021017A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM DESPACHO Processo nº: 

1000106-34.2019.8.11.0086 Reclamante: Luiz Rodrigues Alves 

Reclamada: Município de Nova Mutum S.A. Vistos, etc. Em vista dos 

efeitos infringentes dos Embargos de Declaração opostos (id. 23517372 e 

23519511) e nos termos do § 2º do artigo 1.023 do CPC, intimem-se as 

partes embargadas para, querendo, se manifestar no prazo de 5 (cinco) 

dias, sob pena de preclusão. Após, conclusos. Cumpra-se. Às 

providências. Cassio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000620-50.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA ALEXANDRINA AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000620-50.2020.8.11.0086 POLO ATIVO:LUCIANA 

ALEXANDRINA AMORIM ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FELIPE LUIZ 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070224/3/2020 Página 489 de 758



ALENCAR VILAROUCA 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: Conciliação Data: 05/05/2020 Hora: 14:00 , no 

endereço: RUA DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - 

CEP: 78450-000 . 23 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: 8010637-36.2014.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JACINTA MARIA FRANZENER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS HENRIQUE MELDOLA DA SILVA OAB - MT0015530A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIGITI BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAMILA FREDERICO DA COSTA CODOGNATTO OAB - SP317707-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

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

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO PROCESSO n. 

8010637-36.2014.8.11.0086 Valor da causa: R$ 20.000,00 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Material, Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) POLO ATIVO: Nome: 

JACINTA MARIA FRANZENER Endereço: Rua DAS PRIMAVERAS, 130 N, 

CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 ADVOGADO DO(A) 

EXEQUENTE: JONAS HENRIQUE MELDOLA DA SILVA - MT0015530A 

POLO PASSIVO: Nome: DIGITI BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME 

Endereço: Avenida NOVE DE JULHO, 2160, JARDIM NOVO STABILE, 

BIRIGÜI - SP - CEP: 16204-050 ADVOGADO DO(A) EXECUTADO: CAMILA 

FREDERICO DA COSTA CODOGNATTO - SP317707-O Senhor(a): JACINTA 

MARIA FRANZENER Pelo presente, extraído dos autos da EXECUÇÃO 

supra-identificada, procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria acerca do 

RESULTADO NEGATIVO DA TENTATIVA DE PENHORA ONLINE efetuada, 

para que informe bens (e sua respectiva localização) da Parte Executada 

passíveis de penhora ou para que se manifeste nos autos e requeira o 

que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão 

e desistência tácita do feito. NOVA MUTUM, 23 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) DIEGO FRANCISCO DE CAMPOS Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010327-25.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIO RIBEIRO MENDES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO DE ALMEIDA VILELA OAB - MT0009538A (ADVOGADO(A))

ANDRE DE ALMEIDA VILELA OAB - MT0011012A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BEACH COCO LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIO CESAR TEIXEIRA OAB - GO16188 (ADVOGADO(A))

AMELIO DIVINO MARIANO OAB - GO9438 (ADVOGADO(A))

MAGNA LOPES OAB - MT22388/O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

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

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO PROCESSO n. 

8010327-25.2017.8.11.0086 Valor da causa: R$ 33.600,00 ESPÉCIE: 

[Cheque]->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) POLO ATIVO: Nome: JOSE 

MARIO RIBEIRO MENDES Endereço: Fazenda BURITI, S/N, BR 249, ZONA 

RURAL, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 ADVOGADOS DO(A) 

EXEQUENTE: ANDRE DE ALMEIDA VILELA - MT0011012A, PAULO DE 

ALMEIDA VILELA - MT0009538A POLO PASSIVO: Nome: BEACH COCO 

LTDA - ME Endereço: Rua 03, 345, SETOR OESTE, GOIÂNIA - GO - CEP: 

74125-040 ADVOGADOS DO(A) EXECUTADO: MAGNA LOPES - 

MT22388/O, AMELIO DIVINO MARIANO - GO9438, FLAVIO CESAR 

TEIXEIRA - GO16188 Senhor(a): JOSE MARIO RIBEIRO MENDES Pelo 

presente, extraído dos autos da EXECUÇÃO supra-identificada, procedo a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria acerca do RESULTADO NEGATIVO DA 

TENTATIVA DE PENHORA ONLINE efetuada, para que informe bens (e sua 

respectiva localização) da Parte Executada passíveis de penhora ou para 

que se manifeste nos autos e requeira o que entender de direito, no prazo 

de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão e desistência tácita do feito. 

NOVA MUTUM, 23 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) DIEGO 

FRANCISCO DE CAMPOS Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010563-11.2016.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON DE CAMPOS PINHEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE DA SILVA CAMPOS PINHEIRO OAB - MT19777-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TATIANA MEDEIROS DA SILVA HENNIG (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 
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CASSIO LEITE DE BARROS NETTO PROCESSO n. 

8010563-11.2016.8.11.0086 Valor da causa: R$ 5.821,46 ESPÉCIE: 

[DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO]->EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: Nome: EDSON DE CAMPOS PINHEIRO 

Endereço: Estrada ESTRADA DO ARICÁ, S/Nº, NOVA ESPERANÇA, STO 

ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 ADVOGADO DO(A) 

EXEQUENTE: SIMONE DA SILVA CAMPOS PINHEIRO - MT19777-O POLO 

PASSIVO: Nome: TATIANA MEDEIROS DA SILVA HENNIG Endereço: Rua 

dos Aguapés, 378, Quadra 01, Lote 12, Telefone (65) 3308-3465, Lírio do 

Campo, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 Senhor(a): EDSON DE 

CAMPOS PINHEIRO Pelo presente, extraído dos autos da RECLAMAÇÃO 

supra-identificada, procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria para 

informar se ainda tem interesse no prosseguimento do feito e/ou para que 

se manifeste nos autos e requeira o que entender de direito, no prazo de 

10 (dez) dias, sob pena de preclusão e desistência tácita do feito. NOVA 

MUTUM, 23 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) DIEGO FRANCISCO 

DE CAMPOS Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000565-07.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA OAB - MT0016604A (ADVOGADO(A))

THIAGO PERTILE BORDA OAB - MT0021017A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KAMILA APARECIDA RODRIGUES CORREA DO ESPIRITO SANTO OAB - 

MT0014133A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM SENTENÇA Processo: 

1000565-07.2017.8.11.0086 Reclamante: José Luiz da Silva Reclamado: 

Departamento de Trânsito do Mato Grosso. Vistos, etc. Nos termos do 

artigo 38 da Lei 9.099/95, dispenso o relatório. Decido. O Reclamante 

requereu a desistência desta ação, consoante petição id. n. 29174782 

destes autos. Neste aspecto, o Enunciado n. 90 do FONAJE dispõe o 

seguinte: A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, 

implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal 

ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver 

indícios de litigância de má-fé ou lide temerária (nova redação – XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). Pois bem, nos termos do estatuído no 

artigo 200, parágrafo único, do CPC, a desistência da ação somente 

produz seus efeitos após a homologação judicial. Ante o exposto, para 

que produzam os seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO por 

sentença do pedido de desistência desta ação, e, em consequência, 

extinguindo o feito, sem exame do mérito, com fundamento no artigo 485, 

inciso VIII, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Cássio Leite de Barros 

Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010413-69.2012.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA KOYAMA PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO SARTORI DOS SANTOS OAB - MT0017714A-O 

(ADVOGADO(A))

WALLISON KENEDI DE LIMA OAB - MT0016704A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CRED. FINANC. E INVEST. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - MT24197-O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR7295-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. 

8010413-69.2012.8.11.0086 EXEQUENTE: VERA LUCIA KOYAMA PEREIRA 

EXECUTADO: BV FINANCEIRA S/A CRED. FINANC. E INVEST. Vistos, etc. 

Cuida-se de pedido de levantamento de valores depositados nos autos, 

formulado pela parte Autora. Entretanto, após decisão do STJ proferida no 

REsp n. 1.714.990/MG existe a possibilidade de minoração do valor das 

astreintes. Em razão disso, deixo de liberar os valores depositados nos 

autos. No mais, tendo em vista a tempestividade do Recurso Inominado, 

assim como presente os demais pressupostos recursais, recebo o 

presente com efeito suspensivo, consoante o disposto no artigo 43 da Lei 

9.099/95. Intime-se o Recorrido, na pessoa de seu procurador, para, 

querendo, apresentar suas contrarazões, no prazo de 10 (dez) dias. 

Decorrido o prazo, com ou sem resposta, remetam-se os autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Nova Mutum/MT, 11 de março de 2020. Cássio Leite de Barros 

Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000173-62.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA KARIN PADILHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO RAFAEL BUSS OAB - MT7023-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM DECISÃO Processo: 

1000173-62.2020.8.11.0086. AUTOR: JESSICA KARIN PADILHA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Pedido de Urgência. Vistos, etc. Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Dívida c.c. Indenização por Danos Materiais e Morais com 

pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela, proposta por Jessica Karin 

Padilha em desfavor de Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia 

S.A. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relatório. Decido. Pois bem. 

Recebo a inicial e os documentos que a acompanham, vez que atendidos 

os requisitos do art. 14 da Lei n° 9.099/95. Da Antecipação dos Efeitos da 

Tutela. Estabelece o art. 300 do Código de Processo Civil, que a tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

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

processo. De efeito, a parte Autora afirma que seu nome foi inscrito nos 

órgãos protetivos de crédito com relação a um débito já adimplido, 

conforme comprovante anexado à inicial, o que indica que a inscrição 

negativa mostra-se, a princípio, indevida. Assim, para fins deste juízo 
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sumário de cognição, os coerentes argumentos expostos na inicial são 

suficientes à demonstração da plausibilidade de seu direito, em especial 

quando observada a lide sob o prisma da boa-fé que deve orientar a 

conduta das partes em Juízo. Por outro lado, considerando que vivemos 

numa sociedade de consumo com alto nível de informatização, onde todas 

as facilidades creditícias estão atreladas à lisura das informações 

prestadas pelos órgãos de proteção ao crédito, é certo que a existência 

de restrições cadastrais é fato hábil a dificultar, senão inviabilizar, a vida 

comercial de um indivíduo. A efetivação/permanência da restrição pode, 

concretamente, aumentar o nível de danos decorrentes da inadimplência a 

um patamar de irreparabilidade, o que compromete a eficácia do 

provimento final. Em que pese à hipossuficiência da parte Requerente 

concatenado ao requisito relativo ao fundado receio de dano irreparável 

ou de difícil reparação, é clarividente que um possível indeferimento do 

pedido de antecipação de tutela é mais prejudicial à parte Autora. Nesse 

sentido, é manifesto que a qualquer tempo pode ser revogada ou 

modificada a medida antecipatória concedida, nos termos do artigo 296, do 

Código de Processo Civil. Diante do exposto, DEFIRO a antecipação dos 

efeitos da tutela, forte no art. 300 do Código de Processo Civil, nos termos 

do pedido vertido na inicial, uma vez que, presente os requisitos legais, 

para fins de: DETERMINAR que a parte Requerida proceda com a retirada 

do nome da parte Autora dos cadastros de proteção ao crédito, 

relativamente ao débito em discussão, no prazo de 5 (cinco) dias, sob 

pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 

10.000,00 (dez mil reais), fixada com fundamento no artigo 84, § 4.º, da 

Lei 8.078/90. Notifique-se a parte Requerida quanto ao conteúdo da 

presente decisão. Sem prejuízo do imediato cumprimento da providência 

supra, cite-se a parte Requerida para que compareça à audiência de 

conciliação que será designada pela Secretaria, consignando a 

advertência prevista no art. 20 da Lei 9.099/95. Realizada a respectiva 

audiência e não sendo obtida a conciliação, fica desde já intimada a parte 

Requerida de que a contestação deverá ser apresentada no prazo de 05 

(cinco) dias, a contar da audiência supra, sob pena de revelia, nos termos 

do Enunciado 04 da Uniformização de Entendimentos dos Juízes das 

Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado de 

Mato Grosso. Em seguida, intime-se a parte Requerente para, querendo, 

apresentar impugnação. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 18 de março de 2020. Cássio Leite de 

Barros Netto Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002822-34.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO JARLE MUNIZ BULHAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PARANA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HEBER PEREIRA BASTOS OAB - MT0013698A-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1002822-34.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: FRANCISCO JARLE MUNIZ BULHAO REQUERIDO: PARANA 

MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA Vistos, etc. A parte Reclamante, 

embora devidamente intimada para audiência de conciliação, quando da 

distribuição destes autos, não compareceu ao ato, tampouco apresentou 

justificativa de ausência, consoante se observa do termo digitalizado. 

Sendo assim, preceitua o artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95 que: 

“Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o 

autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo”; 

Assim, por não ter a Reclamante comparecido à audiência de conciliação e 

nem ter apresentado justificativa plausível de sua ausência, opino pela 

EXTINÇÃO do presente feito, sem resolução do mérito. Publique-se. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 Lei 

9.099/95. Pol l ianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

__________________________________ Vistos, etc. Com fundamento no 

artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam 

seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 17 de março de 2020 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000043-72.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

AYRTON SENA SANTOS (AUTOR)

FRANCIELE FERREIRA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANISLEY BROETTO ALVES OAB - MT24330/O (ADVOGADO(A))

MATHEUS TAVARES OAB - MT27095/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOSSA LOJA CONFECCOES LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICIA TIEPPO ROSSI OAB - MT0013828S (ADVOGADO(A))

KATIA DE CAMARGO OAB - MT17756/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000043-72.2020.8.11.0086 AUTOR: 

FRANCIELE FERREIRA COSTA, AYRTON SENA SANTOS REU: NOSSA 

LOJA CONFECCOES LTDA - ME Vistos, etc. Dispenso o relatório 

consoante permite o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. As partes 

celebraram acordo, consoante se extrai do termo de acordo anexo à 

movimentação de id. n. 30066325 destes autos. Sendo assim, opino pela 

homologação do referido acordo por sentença, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, com resolução do mérito, nos moldes do artigo 

487, inciso III, alínea b do Código de Processo Civil. Outrossim, efetuado o 

pagamento por meio de deposito judicial, opino pela expedição de alvará 

judicial para levantamento do valor depositado e para que o Gestor Judicial 

cumpra o § 3º, do artigo 450 da CNGC comunicando a parte autora por 

qualquer meio de comunicação sobre o levantamento dos valores – “O juiz 

deverá dar ciência da decisão ou despacho que autorizar a liberação, total 

ou parcial, de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu sucessor, se 

possível, através de qualquer meio de comunicação.” Sem honorários 

advocatícios e custas processuais. É o parecer que submeto à 

apreciação do Excelentíssimo juiz de direito do Juizado Especial Cível para 

homologação, nos termos do art. 40 da mesma Lei. Pollianna Mesquita de 

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, 11 de março de 2020 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000565-07.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA OAB - MT0016604A (ADVOGADO(A))

THIAGO PERTILE BORDA OAB - MT0021017A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KAMILA APARECIDA RODRIGUES CORREA DO ESPIRITO SANTO OAB - 

MT0014133A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM SENTENÇA Processo: 

1000565-07.2017.8.11.0086 Reclamante: José Luiz da Silva Reclamado: 

Departamento de Trânsito do Mato Grosso. Vistos, etc. Nos termos do 

artigo 38 da Lei 9.099/95, dispenso o relatório. Decido. O Reclamante 

requereu a desistência desta ação, consoante petição id. n. 29174782 
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destes autos. Neste aspecto, o Enunciado n. 90 do FONAJE dispõe o 

seguinte: A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, 

implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal 

ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver 

indícios de litigância de má-fé ou lide temerária (nova redação – XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). Pois bem, nos termos do estatuído no 

artigo 200, parágrafo único, do CPC, a desistência da ação somente 

produz seus efeitos após a homologação judicial. Ante o exposto, para 

que produzam os seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO por 

sentença do pedido de desistência desta ação, e, em consequência, 

extinguindo o feito, sem exame do mérito, com fundamento no artigo 485, 

inciso VIII, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Cássio Leite de Barros 

Netto Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001000-10.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA BERTINI BUENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO SARTORI DOS SANTOS OAB - MT0017714A-O 

(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 SENTENÇA Processo n. 

1001000-10.2019.8.11.0086 Reclamante: Terezinha Bertini Bueno 

Reclamado: Banco Daycoval S.A. Vistos, etc. Trata-se de Recurso de 

Embargos de Declaração interposto sob id n. 28290761 por Terezinha 

Bertini Bueno, ora Embargante, sob o argumento de que a sentença de id 

n. 27993977 padeceria do vício da omissão e contradição. Pois bem. 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 constituem recurso de rígidos contornos 

processuais (recurso de fundamentação vinculada), consoante 

disciplinamento imerso no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, 

exigindo-se, para seu provimento a presença dos pressupostos legais de 

cabimento. Infere-se que a Embargante, por discordar da fundamentação 

declinada na sentença, pretende, pela via dos aclaratórios, rever o 

entendimento do juízo prolator. Friso, entretanto, que a sentença não 

padece de dúvida, obscuridade, contradição ou omissão, que são as 

hipóteses de cabimento dos aclaratórios consoante o artigo 1.022 do CPC. 

Como visto, os mesmos argumentos da Embargante já foram enfrentados 

um a um na sentença embargada quando do julgamento de Embargos 

Declaratórios anteriormente opostos. Portanto, a sentença foi clara em 

seus termos, não havendo falar em omissão ou contradição do julgado. 

Assim, inocorrentes as hipóteses de omissão, dúvida, contradição, 

obscuridade ou erro material, não há como prosperar o alegado. 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). IMPORTANTE FRISAR QUE A SITUAÇÃO JÁ RESOLVIDA EM 

OUTROS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ATRAVÉS DO ID. 27993977 E 

MOSTRA-SE NECESSÁRIA A PERÍCIA e o valor da causa discutido é 

incompatível com os juizados especiais. Há a necessidade de analisar os 

contratos n. 62-1707277/13 e 6217007277/13 para analise de quitação 

das operações, enfim, há documento contábil do Banco Daycoval em Id. 

19873185 que exige pericia técnica a ser efetuada comparando os 

descontos no contracheque. Ou seja, o que se discute é a operação como 

um todo e não apenas o diferencial, conforme defende o causídico, não há 

como apenas através de distribuição de ônus da prova resolver tal 

questão, devendo a relação entre as partes ser reanalisada como um 

todo, o que se mostra apto apenas com perícia contábil dos contratos e 

dos pagamentos efetuados a ser discutido na justiça comum, inclusive 

englobando todas as operações, com a análise de todos os contratos e 

pagamentos efetuados de modo a compreender a portabilidade, devendo 

ser descontados eventuais atrasos. “Ex positis”, nos termos do art. 1.022 

do Código de Processo Civil, NEGO PROVIMENTO aos Embargos de 

Declaração interposto sob id. n. 28290761, mantendo inalterada a r. 

sentença id. sob id. 27993977 tal como concebida. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Cássio 

Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001101-18.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR FRANCA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM SENTENÇA Processo: 

1001101-18.2017.8.11.0086. REQUERENTE: GILMAR FRANCA SOARES 

REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, Vistos, etc. 

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto sob id n. 

18407725 por Claro S.A., ora Embargante, sob o argumento de que a 

sentença de id n. 15038015 padeceria do vício da omissão. Os Embargos 

Declaratórios não devem ser admitidos, uma vez que falta ao mesmo a 

condição vinculativa disposta na Lei. Desde modo, é sabido que o simples 

descontentamento não dá azo ao recurso postulado. Com efeito, os 

Embargos de Declaração constituem recurso de rígidos contornos 

processuais (recurso de fundamentação vinculada), consoante 

disciplinamento imerso no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, 

exigindo-se, para seu provimento a presença dos pressupostos legais de 

cabimento. Infere-se que a Embargante, por discordar da fundamentação 

declinada na sentença, pretende, pela via dos aclaratórios, rever o 

entendimento do juízo prolator. Friso, entretanto, que a sentença não 

padece de dúvida, obscuridade, contradição ou omissão, que são as 

hipóteses de cabimento dos aclaratórios consoante o artigo 1.022 do CPC. 

Cito ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO 

RECURSO ESPECIAL. ADVOGADO DA UNIÃO. GRATIFICAÇÃO DE 

ATIVIDADE EXECUTIVA - GAE. EXCLUSÃO PELA MEDIDA PROVISÓRIA 

2.048-26/2000, QUE INSTITUIU A GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE 

ATIVIDADE JURÍDICA - GDAJ. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE 

REEXAME. NÃO CABIMENTO. 1. Os aclaratórios não merecem prosperar, 

pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição 

ou obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e 

precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a 
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embasam. 2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da 

matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui 

instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento 

obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se 

impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, 

consoante reza o art. 535 do CPC. 3. Embargos de declaração rejeitados. 

(EDcl no REsp 1353016/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 03/09/2013). Ressalto que, 

do extrato apresentado pelo Embargado, não se verifica negativação 

pré-existente, tampouco a Embargada comprova que o recorte juntado aos 

Embargos diz respeito ao Embargante. Portanto, a sentença foi clara em 

seus termos, não havendo falar em omissão do julgado. Assim, 

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. 1.022 do Código de Processo Civil, NEGO PROVIMENTO 

aos Embargos de Declaração interposto sob id. n. 18407725, mantendo 

inalterada a r. sentença id. sob id. 15038015 tal como concebida. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000887-27.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JOELMA SOUSA SERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BELA IMAGEM STUDIOS FOTOGRAFICOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM SENTENÇA Processo: 

1000887-27.2017.8.11.0086 Reclamante: Joelma Sousa Serra Reclamado: 

Bela Imagem Studios Fotograficos Ltda - EPP Vistos, etc. Nos termos do 

artigo 38 da Lei 9.099/95, dispenso o relatório. Decido. A Reclamante 

requereu a desistência desta ação, consoante petição id. n. 23327850 

destes autos. Neste aspecto, o Enunciado n. 90 do FONAJE dispõe o 

seguinte: A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, 

implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal 

ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver 

indícios de litigância de má-fé ou lide temerária (nova redação – XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). Pois bem, nos termos do estatuído no 

artigo 200, parágrafo único, do CPC, a desistência da ação somente 

produz seus efeitos após a homologação judicial. Ante o exposto, para 

que produzam os seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO por 

sentença do pedido de desistência desta ação, e, em consequência, 

extinguindo o feito, sem exame do mérito, com fundamento no artigo 485, 

inciso VIII, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Cássio Leite de Barros 

Netto Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000163-18.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

RICK MARLLON DE SOUZA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM SENTENÇA Processo: 

1000163-18.2020.8.11.0086 Reclamante: Rick Marllon de Souza Santos 

Reclamado: Vivo S.A. Vistos, etc. Nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95, 

dispenso o relatório. Decido. O Reclamante requereu a desistência desta 

ação, consoante petição id. n. 30037149 destes autos. Neste aspecto, o 

Enunciado n. 90 do FONAJE dispõe o seguinte: A desistência da ação, 

mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo 

sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de 

instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de má-fé 

ou lide temerária (nova redação – XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). 

Pois bem, nos termos do estatuído no artigo 200, parágrafo único, do CPC, 

a desistência da ação somente produz seus efeitos após a homologação 

judicial. Ante o exposto, para que produzam os seus jurídicos e legais 

efeitos, HOMOLOGO por sentença do pedido de desistência desta ação, 

e, em consequência, extinguindo o feito, sem exame do mérito, com 

fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 

Intimem-se. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001129-15.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DA CRUZ SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Hermes da Silva OAB - MT0014884A (ADVOGADO(A))

CEZAR VIANA LUCENA OAB - MT0019417A (ADVOGADO(A))

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO G. SEVERINO - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM SENTENÇA Processo: 

1001129-15.2019.8.11.0086 Reclamante: José da Cruz Silva Reclamado: 

Eduardo G. Severino - Me Vistos, etc. Nos termos do artigo 38 da Lei 

9.099/95, dispenso o relatório. Decido. O Reclamante requereu a 

desistência desta ação, consoante petição id. n. 26274333 destes autos. 

Neste aspecto, o Enunciado n. 90 do FONAJE dispõe o seguinte: A 

desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a 

extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em 

audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de 

litigância de má-fé ou lide temerária (nova redação – XXXVIII Encontro – 

Belo Horizonte-MG). Pois bem, nos termos do estatuído no artigo 200, 

parágrafo único, do CPC, a desistência da ação somente produz seus 

efeitos após a homologação judicial. Ante o exposto, para que produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO por sentença do pedido de 

desistência desta ação, e, em consequência, extinguindo o feito, sem 

exame do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código de 
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Processo Civil. Intimem-se. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001871-74.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS DOS SANTOS MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAIO FERNANDO MOTTA BONIN OAB - SP0331254A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM SENTENÇA Processo n. 

1001871-74.2018.8.11.0086 Reclamante: Antonio Carlos dos Santos 

Martins Reclamada: Telefônica Brasil S.A. Vistos, etc. Trata-se de 

Recurso de Embargos de Declaração interposto sob id n. 18543310 por 

Antonio Carlos dos Santos Martins, ora Embargante, sob o argumento de 

que a sentença de id n. 18164483 padeceria do vício da omissão. Os 

Embargos Declaratórios não devem ser admitidos, uma vez que falta ao 

mesmo a condição vinculativa disposta na Lei. Desde modo, é sabido que 

o simples descontentamento não dá azo ao recurso postulado. Com efeito, 

os Embargos de Declaração constituem recurso de rígidos contornos 

processuais (recurso de fundamentação vinculada), consoante 

disciplinamento imerso no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, 

exigindo-se, para seu provimento a presença dos pressupostos legais de 

cabimento. Infere-se que a Embargante, por discordar da fundamentação 

declinada na sentença, pretende, pela via dos aclaratórios, rever o 

entendimento do juízo prolator. Friso, entretanto, que a sentença não 

padece de dúvida, obscuridade, contradição ou omissão, que são as 

hipóteses de cabimento dos aclaratórios consoante o artigo 1.022 do CPC. 

Cito ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO 

RECURSO ESPECIAL. ADVOGADO DA UNIÃO. GRATIFICAÇÃO DE 

ATIVIDADE EXECUTIVA - GAE. EXCLUSÃO PELA MEDIDA PROVISÓRIA 

2.048-26/2000, QUE INSTITUIU A GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE 

ATIVIDADE JURÍDICA - GDAJ. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE 

REEXAME. NÃO CABIMENTO. 1. Os aclaratórios não merecem prosperar, 

pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição 

ou obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e 

precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a 

embasam. 2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da 

matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui 

instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento 

obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se 

impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, 

consoante reza o art. 535 do CPC. 3. Embargos de declaração rejeitados. 

(EDcl no REsp 1353016/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 03/09/2013). Ressalto que 

era dever da parte Embargante comparecer ao ato designado (art. 51, 

inciso I da Lei 9.099/95), ainda que a parte Ré não tivesse comparecido, 

para que então fosse possível prosseguir com os demais atos do 

processo. Portanto, a sentença foi clara em seus termos, não havendo 

falar em omissão do julgado. Assim, inocorrentes as hipóteses de 

omissão, dúvida, contradição, obscuridade ou erro material, não há como 

prosperar o alegado. 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. 

1.022 do Código de Processo Civil, NEGO PROVIMENTO aos Embargos de 

Declaração interposto sob id. n. 18543310, mantendo inalterada a r. 

sentença id. sob id. 18164483 tal como concebida. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Cássio 

Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000198-46.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ALBERTO TABORDA COGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM SENTENÇA Processo n. 

1000198-46.2018.8.11.0086 Reclamante: Luiz Alberto Taborda Cogo 

Reclamada: Ativos S.A. Cia Securitizadora Crédito Financeiro Vistos, etc. 

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto sob id n. 

16396576 por Ativos S.A. Cia Securitizadora Crédito Financeiro, ora 

Embargante, sob o argumento de que a sentença de id n. 16265007 

padeceria do vício da omissão. Os Embargos Declaratórios não devem ser 

admitidos, uma vez que falta ao mesmo a condição vinculativa disposta na 

Lei. Desde modo, é sabido que o simples descontentamento não dá azo ao 

recurso postulado. Com efeito, os Embargos de Declaração constituem 

recurso de rígidos contornos processuais (recurso de fundamentação 

vinculada), consoante disciplinamento imerso no artigo 1.022 do Código de 

Processo Civil, exigindo-se, para seu provimento a presença dos 

pressupostos legais de cabimento. Infere-se que a Embargante, por 

discordar da fundamentação declinada na sentença, pretende, pela via 

dos aclaratórios, rever o entendimento do juízo prolator. Friso, entretanto, 

que a sentença não padece de dúvida, obscuridade, contradição ou 

omissão, que são as hipóteses de cabimento dos aclaratórios consoante o 

artigo 1.022 do CPC. Cito ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ADVOGADO DA UNIÃO. 

GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EXECUTIVA - GAE. EXCLUSÃO PELA 

MEDIDA PROVISÓRIA 2.048-26/2000, QUE INSTITUIU A GRATIFICAÇÃO DE 

DESEMPENHO DE ATIVIDADE JURÍDICA - GDAJ. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE 

OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. 

PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. 1. Os aclaratórios não 

merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de 

omissão, contradição ou obscuridade, na medida que apreciou a demanda 

de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e 

fundamentos que a embasam. 2. Não se prestam os embargos de 

declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, 

porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do 

julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo 

pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente 

erro material, consoante reza o art. 535 do CPC. 3. Embargos de 

declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1353016/AL, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 

03/09/2013). O Embargante sustenta a existência de negativação 

preexistente no extrato do serviço de proteção ao crédito do Embargado, 
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no entanto, do próprio extratato juntado, verifica-se que a alegada 

anotação antecedente foi excluída na data de 07/02/2017. Portanto, a 

sentença foi clara em seus termos, não havendo falar em omissão do 

julgado. Assim, inocorrentes as hipóteses de omissão, dúvida, 

contradição, obscuridade ou erro material, não há como prosperar o 

alegado. 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. 

1.022 do Código de Processo Civil, NEGO PROVIMENTO aos Embargos de 

Declaração interposto sob id. n. 16396576, mantendo inalterada a r. 

sentença id. sob id. 16265007 tal como concebida. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Cássio 

Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010118-56.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CRIATIVA COMERCIO DE UTENSILIOS DO LAR LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARYSSA TAQUES DE LARA PINTO OAB - MT17674/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEUSDETE ALVES DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE OAB - MT0019531A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010118-56.2017.8.11.0086 

EXECUTADO: CRIATIVA COMERCIO DE UTENSILIOS DO LAR LTDA 

EXEQUENTE: DEUSDETE ALVES DE SOUZA Vistos, etc. Dispenso o 

relatório ex vi do artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Dos autos observo que 

a Exequente foi intimada para indicar bens à penhora no prazo de 15 

(quinze) dias sob pena de extinção, conforme consta da id. n. 23938694. 

Entretanto, denota-se que a Exequente não cumpriu com a diligência que 

lhe competia e desde então o feito encontra-se paralisado, sem qualquer 

providência. De acordo com o § 4º do artigo 53 da Lei 9.099/95: “Não 

encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor”. Isto posto, 

com fundamento no § 4º do artigo 53 da Lei 9.099/95, opino pela 

EXTINÇÃO da presente execução. Sem honorários advocatícios e custas 

processuais. É o parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo 

Juiz de Direito do Juizado Especial Cível para homologação conforme 

preceitua o artigo 40 Lei 9.099/95. Homologada, intime-se. Pollianna 

Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

________________________________________________________ 

Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO 

por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a 

sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 21 de março de 2020 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010281-07.2015.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

HERBERT COSTA THOMANN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IDALINA PEREIRA CABRAL CORREA OAB - MT10846-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTINA DUTRA SALES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010281-07.2015.8.11.0086 

EXEQUENTE: HERBERT COSTA THOMANN EXECUTADO: CRISTINA DUTRA 

SALES DE OLIVEIRA Vistos, etc. Dispenso o relatório nos termos do artigo 

38 da Lei 9.099/95. Decido. Afere-se dos autos que o Exequente foi 

intimado para que em 10[dez] dias apresentasse o endereço atualizado da 

Executada para intimação [id. 20072357], contudo o mesmo quedou-se 

inerte. É certo que o Exequente foi intimado para suprir a determinação 

judicial, entretanto, não há nos autos informação de que tenha cumprido a 

diligência que lhe competia. Assim, considerando a quantidade de 

processos que este Juizado Especial possui e a necessidade de entregar 

a prestação jurisdicional de forma definitiva aos que demonstram interesse 

no resultado da lide, entendo que ao não atender ao chamado judicial, 

demonstrou-se a perda superveniente do Exequente no interesse da lide, 

motivo pelo qual opino pela extinção do feito sem resolução de mérito nos 

termos do artigo 485, inciso VI e §3º do Código de Processo Civil. Sem 

honorários advocatícios e custas processuais. É o parecer que submeto à 

apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

para homologação conforme preceitua o artigo 40 Lei 9.099/95. 

Homologada, intimem-se. Pollianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO 

por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a 

sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 22 de março de 2020 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010285-44.2015.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

HERBERT COSTA THOMANN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONATHAN WASHINGTON DA COSTA OLIVEIRA OAB - MT13953-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEUSDETE ALVES DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010285-44.2015.8.11.0086 

EXEQUENTE: HERBERT COSTA THOMANN EXECUTADO: DEUSDETE 

ALVES DE SOUZA Vistos, etc. Dispenso o relatório nos termos do artigo 

38 da Lei 9.099/95. Decido. Afere-se dos autos que o Exequente foi 

intimado para que em 10 [dez] dias impulsionasse o feito requerendo o que 

entendesse de direito, contudo o mesmo quedou-se inerte. É certo que o 

Exequente foi intimado para suprir a determinação judicial, entretanto, não 

há nos autos informação de que tenha cumprido a diligência que lhe 

competia. Assim, considerando a quantidade de processos que este 

Juizado Especial possui e a necessidade de entregar a prestação 
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jurisdicional de forma definitiva aos que demonstram interesse no 

resultado da lide, entendo que ao não atender ao chamado judicial, 

demonstrou-se a perda superveniente do Exequente no interesse da lide, 

motivo pelo qual opino pela extinção do feito sem resolução de mérito nos 

termos do artigo 485, inciso VI e §3º do Código de Processo Civil. Sem 

honorários advocatícios e custas processuais. É o parecer que submeto à 

apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

para homologação conforme preceitua o artigo 40 Lei 9.099/95. 

Homologada, intimem-se. Pollianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

__________________________________________________ Vistos, etc. 

Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, 

para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida 

pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com 

as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 22 de março 

de 2020 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001156-95.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ROMARIO CARVALHO CHAVES (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 1001156-95.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: ROMARIO CARVALHO CHAVES REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, etc. Dispenso o relatório consoante permite o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. Ante a notícia do acordo celebrado entre as partes (id. 

29680607), opino pela homologação do referido acordo por sentença, 

para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, com resolução do mérito, 

nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Outrossim, 

efetuado o pagamento por meio de deposito judicial, opino pela expedição 

de alvará judicial para levantamento do valor depositado e para que o 

Gestor Judicial cumpra o § 3º, do artigo 450 da CNGC comunicando a 

parte autora por qualquer meio de comunicação sobre o levantamento dos 

valores – “O juiz deverá dar ciência da decisão ou despacho que autorizar 

a liberação, total ou parcial, de depósito judicial à parte vencedora ou ao 

seu sucessor, se possível, através de qualquer meio de comunicação.” 

Sem honorários advocatícios e custas processuais. É o parecer que 

submeto à apreciação do Excelentíssimo juiz de direito do Juizado Especial 

Cível para homologação, nos termos do art. 40 da mesma Lei. Pollianna 

M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, 

HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais 

efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 19 de março de 2020 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001409-20.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

NATHILON DE LIMA CAVALCANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001409-20.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: NATHILON DE LIMA CAVALCANTE REQUERIDO: 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório consoante 

permite o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Analisando os autos, verifico 

que o objeto da presente execução se encontra devidamente adimplido. 

Com efeito, disciplina o art. 924, II do Código de Processo Civil que a 

extinção da execução ocorre quando há a satisfação da obrigação. No 

caso, restou demonstrado de forma inequívoca o adimplemento da 

obrigação [id. n. 29293137] considerando que o valor se encontra 

depositado em conta judicial, a Reclamante concorda com o montante e 

informou os dados bancários para transferência da quantia [id. n. 

29808991], razão pela qual, a extinção do feito é medida que se impõe. 

Ante o exposto, opino pela declaração da extinção da presente execução 

de sentença, com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código 

de Processo Civil. Outrossim, opino pela expedição de alvará judicial para 

levantamento do valor depositado. Determino que o Gestor Judicial cumpra 

o § 3º, do artigo 450 da CNGC comunicando a parte autora por qualquer 

meio de comunicação sobre o levantamento dos valores – “O juiz deverá 

dar ciência da decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou 

parcial, de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu sucessor, se 

possível, através de qualquer meio de comunicação.” Após, arquivem-se. 

É o parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 da mesma 

L e i .  P o l l i a n n a  M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, 

HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais 

efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 19 de março de 2020 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001200-51.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

IZAIAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001200-51.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: IZAIAS DA SILVA REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT 

TELECOMUNICAÇÕES S.A, Vistos, etc. Dispenso o relatório consoante 

permite o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Ante a notícia do acordo 

celebrado entre as partes (id. 30469927), opino pela homologação do 

referido acordo por sentença, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, com resolução do mérito, nos termos do artigo 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil. Outrossim, efetuado o pagamento por meio de 

deposito judicial, opino pela expedição de alvará judicial para levantamento 

do valor depositado e para que o Gestor Judicial cumpra o § 3º, do artigo 

450 da CNGC comunicando a parte autora por qualquer meio de 

comunicação sobre o levantamento dos valores – “O juiz deverá dar 

ciência da decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, 

de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu sucessor, se possível, 

através de qualquer meio de comunicação.” Sem honorários advocatícios 

e custas processuais. É o parecer que submeto à apreciação do 

Excelentíssimo juiz de direito do Juizado Especial Cível para homologação, 

nos termos do art. 40 da mesma Lei. Pollianna Mesquita de Moraes Juíza 

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. 
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Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 19 de março de 2020 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença 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 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. Dispenso o relatório consoante 

permite o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Analisando os autos, verifico 

que o objeto da presente execução se encontra devidamente adimplido. 

Com efeito, disciplina o art. 924, II do Código de Processo Civil que a 

extinção da execução ocorre quando há a satisfação da obrigação. No 

caso, restou demonstrado de forma inequívoca o adimplemento da 

obrigação [id. n. 30165382] considerando que o valor se encontra 

depositado em conta judicial, a Reclamante concorda com o montante e 

informou os dados bancários para transferência da quantia [id. n. 

30230406], razão pela qual, a extinção do feito é medida que se impõe. 

Ante o exposto, opino pela declaração da extinção da presente execução 

de sentença, com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código 

de Processo Civil. Outrossim, opino pela expedição de alvará judicial para 

levantamento do valor depositado. Determino que o Gestor Judicial cumpra 

o § 3º, do artigo 450 da CNGC comunicando a parte autora por qualquer 

meio de comunicação sobre o levantamento dos valores – “O juiz deverá 

dar ciência da decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou 

parcial, de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu sucessor, se 

possível, através de qualquer meio de comunicação.” Após, arquivem-se. 

É o parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 da mesma 

L e i .  P o l l i a n n a  M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

__________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, 

HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais 

efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 19 de março de 2020 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002994-73.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

Magia Palace Hotel (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALQUIRIA PEREIRA BARBOSA OAB - MT0004130A (ADVOGADO(A))

CLAUDIA REGINA POLETTO OAB - MT19740/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ANTONIO VIALI (REQUERIDO)

SPIDO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALESSANDRA VIEIRA ALVES SANT ANA OAB - SP259770 

(ADVOGADO(A))

GILBERTO DE BARROS BASILE FILHO OAB - SP138794 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1002994-73.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: MAGIA PALACE HOTEL REQUERIDO: SPIDO INDUSTRIA E 

COMERCIO LTDA - ME, MARCOS ANTONIO VIALI Vistos, etc. Dispenso o 

relatório consoante permite o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. As partes 

celebraram acordo, consoante se extrai do termo de acordo anexo à 

movimentação de id. n. 30380855 destes autos. Sendo assim, opino pela 

homologação do referido acordo por sentença, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, com resolução do mérito, nos moldes do artigo 

487, inciso III, alínea b do Código de Processo Civil. Outrossim, efetuado o 

pagamento por meio de deposito judicial, opino pela expedição de alvará 

judicial para levantamento do valor depositado e para que o Gestor Judicial 

cumpra o § 3º, do artigo 450 da CNGC comunicando a parte autora por 

qualquer meio de comunicação sobre o levantamento dos valores – “O juiz 

deverá dar ciência da decisão ou despacho que autorizar a liberação, total 

ou parcial, de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu sucessor, se 

possível, através de qualquer meio de comunicação.” Sem honorários 

advocatícios e custas processuais. É o parecer que submeto à 

apreciação do Excelentíssimo juiz de direito do Juizado Especial Cível para 

homologação, nos termos do art. 40 da mesma Lei. Pollianna Mesquita de 

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, 18 de março de 2020 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002028-47.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY VICENTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARYSSA ANANDA MENDES MOREIRA OAB - MT0022717A 

(ADVOGADO(A))

WESLLEY SILVA DE ARAUJO OAB - MT23215/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1002028-47.2018.8.11.0086 

EXEQUENTE: WESLEY VICENTE EXECUTADO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

Vistos, etc. Dispenso o relatório consoante permite o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. Analisando os autos, verifico que o objeto da presente 

execução se encontra devidamente adimplido. Com efeito, disciplina o art. 

924, II do Código de Processo Civil que a extinção da execução ocorre 

quando há a satisfação da obrigação. No caso, restou demonstrado de 

f o r m a  i n e q u í v o c a  o  a d i m p l e m e n t o  d a  o b r i g a ç ã o [ i d . 

n.30281538]considerando que o valor se encontra depositado em conta 

judicial, a Reclamante concorda com o montante e informou os dados 

bancários para transferência da quantia[id. n.30334484], razão pela qual, 

a extinção do feito é medida que se impõe. Ante o exposto, opino pela 

declaração da extinção da presente execução de sentença, com 

fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. 

Outrossim, opino pela expedição de alvará judicial para levantamento do 

valor depositado. Determino que o Gestor Judicial cumpra o § 3º, do artigo 

450 da CNGC comunicando a parte autora por qualquer meio de 

comunicação sobre o levantamento dos valores – “O juiz deverá dar 

ciência da decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, 

de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu sucessor, se possível, 

através de qualquer meio de comunicação.” Após, arquivem-se. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 da mesma 

L e i .  P o l l i a n n a  M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

___________________________________________________________ 

Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO 

por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a 

sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 
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Mutum/MT, 20 de março de 2020 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002052-75.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

EDENILSA MATOS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1002052-75.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: EDENILSA MATOS DE SOUZA REQUERIDO: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório consoante permite o artigo 

38 da Lei 9.099/95. Decido. Ante a notícia do acordo celebrado entre as 

partes (id. 30346359), opino pela homologação do referido acordo por 

sentença, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, com resolução 

do mérito, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. 

Outrossim, efetuado o pagamento por meio de deposito judicial, opino pela 

expedição de alvará judicial para levantamento do valor depositado e para 

que o Gestor Judicial cumpra o § 3º, do artigo 450 da CNGC comunicando 

a parte autora por qualquer meio de comunicação sobre o levantamento 

dos valores – “O juiz deverá dar ciência da decisão ou despacho que 

autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial à parte 

vencedora ou ao seu sucessor, se possível, através de qualquer meio de 

comunicação.” Sem honorários advocatícios e custas processuais. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo juiz de direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 da mesma 

L e i .  P o l l i a n n a  M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

___________________________________________________________ 

Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO 

por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a 

sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 21 de março de 2020 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002051-90.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LUISMAR GOMES RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1002051-90.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: LUISMAR GOMES RIBEIRO REQUERIDO: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório consoante permite o artigo 

38 da Lei 9.099/95. Decido. Ante a notícia do acordo celebrado entre as 

partes (id. 30345048), opino pela homologação do referido acordo por 

sentença, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, com resolução 

do mérito, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. 

Outrossim, efetuado o pagamento por meio de deposito judicial, opino pela 

expedição de alvará judicial para levantamento do valor depositado e para 

que o Gestor Judicial cumpra o § 3º, do artigo 450 da CNGC comunicando 

a parte autora por qualquer meio de comunicação sobre o levantamento 

dos valores – “O juiz deverá dar ciência da decisão ou despacho que 

autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial à parte 

vencedora ou ao seu sucessor, se possível, através de qualquer meio de 

comunicação.” Sem honorários advocatícios e custas processuais. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo juiz de direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 da mesma 

L e i .  P o l l i a n n a  M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO 

por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a 

sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 21 de março de 2020 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001162-05.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LAUDICELIA APARECIDA CENTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001162-05.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: LAUDICELIA APARECIDA CENTA REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, etc. Dispenso o relatório consoante permite o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. Ante a notícia do acordo celebrado entre as partes (id. 

30472075), opino pela homologação do referido acordo por sentença, 

para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, com resolução do mérito, 

nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Outrossim, 

efetuado o pagamento por meio de deposito judicial, opino pela expedição 

de alvará judicial para levantamento do valor depositado e para que o 

Gestor Judicial cumpra o § 3º, do artigo 450 da CNGC comunicando a 

parte autora por qualquer meio de comunicação sobre o levantamento dos 

valores – “O juiz deverá dar ciência da decisão ou despacho que autorizar 

a liberação, total ou parcial, de depósito judicial à parte vencedora ou ao 

seu sucessor, se possível, através de qualquer meio de comunicação.” 

Sem honorários advocatícios e custas processuais. É o parecer que 

submeto à apreciação do Excelentíssimo juiz de direito do Juizado Especial 

Cível para homologação, nos termos do art. 40 da mesma Lei. Pollianna 

M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO 

por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a 

sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 21 de março de 2020 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010326-74.2016.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE DE SOUZA CAVALCANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO WESTPHALEN MICHEL OAB - MT0007262A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TVLX VIAGENS E TURISMO S/A (REQUERIDO)

OCEANAIR LINHAS AEREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO PEREZ DE REZENDE OAB - SP0077460A (ADVOGADO(A))

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 S E N T E N Ç A PROCESSO: 

8010326-74.2016.8.11.0086 REQUERENTE: VIVIANE DE SOUZA 

CAVALCANTE REQUERIDO: TVLX VIAGENS E TURISMO S/A e OCEANAIR 
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LINHAS AEREAS S/A. Considerando o apontamento do acordo entabulado 

entre as partes no Id. 25350831, bem como a prova de quitação do débito 

pela parte Reclamada, a extinção do feito é medida que se impõe. Pelo 

exposto, com fulcro no inciso II do artigo 924 c/c o artigo 925, ambos do 

Código de Processo Civil, OPINO pela EXTINÇÃO do feito, com resolução 

de mérito. Após, nada requerido, arquive-se mediante as cautelas de 

estilo. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de 

Direito, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/199. 

Fernanda Faustino Pereira Juíza Leiga VISTOS, Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em 

julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se Intime-se. 

Cumpra-se. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000346-23.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO DE PAULO RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM S E N T E N Ç A PROCESSO: 

1000346-23.2019.8.11.0086 REQUERENTE: ROGERIO DE PAULO RAMOS 

REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

Considerando o reconhecimento da conexão dos presentes autos com o 

processo nº 1000345-38.2019.8.11.0086, proferido em Sentença (Id. 

26038305), bem como o apontamento do acordo entabulado entre as 

partes no Id 27333879, e a prova de quitação do débito pela parte 

Reclamada, a extinção do feito é medida que se impõe. Pelo exposto, com 

fulcro no inciso II do artigo 924 c/c o artigo 925, ambos do Código de 

Processo Civil, OPINO pela EXTINÇÃO do feito, com resolução de mérito. 

Após, nada requerido, arquive-se mediante as cautelas de estilo. 

SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para 

os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/199. Fernanda Faustino 

Pereira Juíza Leiga VISTOS, Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se Intime-se. Cumpra-se. Cássio Leite de 

Barros Netto Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000345-38.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO DE PAULO RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM S E N T E N Ç A PROCESSO: 

1000345-38.2019.8.11.0086 REQUERENTE: ROGERIO DE PAULO RAMOS 

REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

Considerando o reconhecimento da conexão dos presentes autos com o 

processo nº 1000346-23.2019.8.11.0086, proferido em Sentença (Id. 

26038299), bem como o apontamento do acordo entabulado entre as 

partes no Id 27335652, e a prova de quitação do débito pela parte 

Reclamada, a extinção do feito é medida que se impõe. Pelo exposto, com 

fulcro no inciso II do artigo 924 c/c o artigo 925, ambos do Código de 

Processo Civil, OPINO pela EXTINÇÃO do feito, com resolução de mérito. 

Após, nada requerido, arquive-se mediante as cautelas de estilo. 

SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para 

os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/199. Fernanda Faustino 

Pereira Juíza Leiga VISTOS, Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se Intime-se. Cumpra-se. Cássio Leite de 

Barros Netto Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001358-09.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

GILMARA REGINA 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)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIELA RODRIGUES LAGO COSTA OAB - DF21924 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001358-09.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: GILMARA REGINA FERREIRA REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA 

SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS Vistos, etc. Dispenso o 

relatório consoante permite o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Ante a 

notícia do acordo celebrado entre as partes (id. 30254241), opino pela 

homologação do referido acordo por sentença, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, com resolução do mérito, nos termos do artigo 

924, inciso II, do Código de Processo Civil. Outrossim, efetuado o 

pagamento por meio de deposito judicial, opino pela expedição de alvará 

judicial para levantamento do valor depositado e para que o Gestor Judicial 

cumpra o § 3º, do artigo 450 da CNGC comunicando a parte autora por 

qualquer meio de comunicação sobre o levantamento dos valores – “O juiz 

deverá dar ciência da decisão ou despacho que autorizar a liberação, total 

ou parcial, de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu sucessor, se 

possível, através de qualquer meio de comunicação.” Sem honorários 

advocatícios e custas processuais. É o parecer que submeto à 

apreciação do Excelentíssimo juiz de direito do Juizado Especial Cível para 

homologação, nos termos do art. 40 da mesma Lei. Pollianna Mesquita de 

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, 13 de março de 2020 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1000173-96.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELE INES BORTOLINI (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALLISON KENEDI DE LIMA OAB - MT0016704A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALBINO PAVLACK (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000173-96.2019.8.11.0086 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: FRANCIELE INES BORTOLINI 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ALBINO PAVLACK Vistos, etc. Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

Cuida-se de Embargos à Execução opostos por Franciele Ines Bortolini 

contra Albino Pavlack O Embargante distribuiu os presentes Embargos à 

Execução de forma autônoma em resposta à Execução autuada sob o n. 

1000477-66.2017.8.11.0086 em trâmite neste Juizado Especial. Entretanto, 
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em observância ao princípio do sincretismo processual consagrado na Lei 

9.099/95, que, em síntese, restringe o procedimento autônomo de 

Embargos à Execução, este deve ser processado no bojo dos autos 

principais. Desta maneira, imperioso transcrever o que preconiza o inciso 

IX, do artigo 52 da Lei 9.099/95, verbis: Art. 52. A execução da sentença 

processar-se-á no próprio Juizado, aplicando-se, no que couber, o 

disposto no Código de Processo Civil, com as seguintes alterações: IX - o 

devedor poderá oferecer embargos, nos autos da execução, versando 

sobre: a) falta ou nulidade da citação no processo, se ele correu à revelia; 

b) manifesto excesso de execução; c) erro de cálculo; d) causa 

impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação, superveniente à 

sentença. Portanto, a via eleita é inadequada para o processamento dos 

presentes Embargos à Execução que deverão ser processados nos autos 

principais. Ante o exposto, opino pela EXTINÇÃO dos presentes Embargos 

à Execução, nos termos do artigo 51, inciso II, da Lei 9.099/95. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 

55, ambos da Lei nº 9.099/95. É o parecer que submeto à apreciação do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível para homologação 

conforme preceitua o artigo 40 Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se. 

P o l l i a n n a  M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_________________________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 

da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus 

jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 22 de março de 2020 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010347-26.2011.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CATIANE GAMBETTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIANI DE MORAES OAB - MT12283/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE NELSON DA SILVA JUNIOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010347-26.2011.8.11.0086 

EXEQUENTE: CATIANE GAMBETTA EXECUTADO: JOSE NELSON DA 

SILVA JUNIOR Vistos, etc. Dispenso o relatório ex vi do artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. Dos autos observo que a Exequente foi intimada para 

indicar bens à penhora no prazo de 15 (quinze) dias sob pena de 

extinção, conforme consta da id. n. 14897744. Entretanto, denota-se que a 

Exequente não cumpriu com a diligência que lhe competia e desde então o 

feito encontra-se paralisado, sem qualquer providência. De acordo com o 

§ 4º do artigo 53 da Lei 9.099/95: “Não encontrado o devedor ou 

inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, 

devolvendo-se os documentos ao autor”. Isto posto, com fundamento no § 

4º do artigo 53 da Lei 9.099/95, opino pela EXTINÇÃO da presente 

execução. Sem honorários advocatícios e custas processuais. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para homologação conforme preceitua o artigo 40 

Lei 9.099/95. Homologada, intime-se. Pollianna Mesquita de Moraes Juíza 

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, 22 de março de 2020 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000519-47.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

DEOZILENE LUIZA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000519-47.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: DEOZILENE LUIZA DOS SANTOS REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO Vistos, etc. Dispenso o relatório consoante permite o artigo 38 

da Lei 9.099/95. Decido. Analisando os autos, verifico que o objeto da 

presente execução se encontra devidamente adimplido. Com efeito, 

disciplina o art. 924, II do Código de Processo Civil que a extinção da 

execução ocorre quando há a satisfação da obrigação. No caso, restou 

demonstrado de forma inequívoca o adimplemento da obrigação [id. n. 

25534644] considerando que o valor se encontra depositado em conta 

judicial, a Reclamante concorda com o montante e informou os dados 

bancários para transferência da quantia [id. n. 30266329], razão pela qual, 

a extinção do feito é medida que se impõe. Ante o exposto, opino pela 

declaração da extinção da presente execução de sentença, com 

fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. 

Outrossim, opino pela expedição de alvará judicial para levantamento do 

valor depositado. Determino que o Gestor Judicial cumpra o § 3º, do artigo 

450 da CNGC comunicando a parte autora por qualquer meio de 

comunicação sobre o levantamento dos valores – “O juiz deverá dar 

ciência da decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, 

de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu sucessor, se possível, 

através de qualquer meio de comunicação.” Após, arquivem-se. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 da mesma 

L e i .  P o l l i a n n a  M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

___________________________________________________________ 

Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO 

por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a 

sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 18 de março de 2020 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002427-76.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO TAVARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANISLEY BROETTO ALVES OAB - MT24330/O (ADVOGADO(A))

MATHEUS TAVARES OAB - MT27095/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))

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 S E N T E N Ç A Processo nº: 

1002427-76.2018.8.11.0086 Reclamante: MARCIO TAVARES Reclamada: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. Com 

efeito, a sentença homologatória de conciliação ou de transação é título 

executivo judicial, possuindo eficácia da sentença condenatória, segundo 

estabelece o artigo 515 do Código de Processo Civil. Assim, OPINO pela 

homologação do acordo firmado pelas partes neste processo, constante 

no Termo acostado no Id. 28561931, para que surta os efeitos jurídicos e 

legais. Por consequência, OPINO pela extinção do processo COM 

JULGAMENTO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, III, “b” do CPC. Sem 
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custas processuais e honorários advocatícios, conforme disciplinam os 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após, nada sendo requerido, 

arquive-se os autos dando as baixas necessárias. Submeto o presente 

projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no 

artigo 40 da Lei 9.099/1995. Fernanda Faustino Pereira Juíza Leiga 

VISTOS, Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se Intime-se. Cumpra-se. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000913-54.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

IEDA BERENICE PINTO DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

ROSANGELA DA SILVA SANTOS (REQUERIDO)

DETRAN - MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000913-54.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: IEDA BERENICE PINTO DE SOUZA REQUERIDO: 

ROSANGELA DA SILVA SANTOS, DETRAN - MATO GROSSO, ESTADO 

DE MATO GROSSO Vistos, etc. Relatório dispensado, nos termos do artigo 

38, caput, da Lei n. 9.099/95, aplicável também aos processos regidos 

pela Lei n. 12.153/2009, por força do disposto no artigo 27 desta última. 

Decido. O feito comporta o julgamento antecipado do mérito, a teor do 

artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, porquanto a análise das 

alegações e dos documentos carreados é suficiente para resolução das 

questões fáticas. Opino pelo afastamento da preliminar de ilegitimidade 

passiva arguida pelo requerido Estado de Mato Grosso, posto que é o 

responsável pela cobrança do IPVA. Quanto a preliminar de inépcia da 

inicial e ausência de legitimidade e interesse processual pela ausência de 

comunicação de venda alegada pelo Detran, estas se confundem com o 

mérito e com ele será analisado. Passo a analisar o mérito. Trata-se de 

Ação de Obrigação de Fazer para transferência de débitos proposta por 

Ieda Berenice Pinto de Souza em desfavor de Rosangela da Silva Santos, 

Estado de Mato Grosso e Departamento de Trânsito de Mato Grosso – 

DETRAN-MT. Alega a Reclamante que, em meados do mês de julho do ano 

de 2016, vendeu uma moto Titan, cor azul, placa NJS 2736, para a 

senhora Rosangela da Silva Santos, tendo sido acordado que este 

efetuaria a transferência junto ao Detran e arcaria com as despesas 

oriundas da transferência. Aduz que a primeira reclamada não efetuou a 

transferência, tampouco efetuou o pagamento de licenciamento, seguro 

obrigatório e demais débitos, tendo seu nome inscrito na divida ativa, pelo 

Estado de Mato Grosso, por dividas de IPVA. Ao final, pugna seja 

determinada a transferência do veículo e dos débitos do licenciamento, 

seguro DPVAT e IPVA desde o ano de 2016 para o nome de Rosangela da 

Silva Santos. Pois bem, nota-se que a Reclamada Rosangela da Silva 

Santos foi regularmente citada, consoante se infere da certidão do oficial 

de justiça anexado a id. n. 20891091, compareceu à audiência de 

conciliação, entretanto, não apresentou contestação, tornando-se, dessa 

forma, revel. Inobstante o não comparecimento dos requeridos Estado de 

Mato Grosso e Departamento de Trânsito de Mato Grosso – Detran/MT à 

audiência de conciliação, diante da indisponibilidade do interesse público 

posto em juízo (artigo 345, II, CPC), deixo de aplicar os efeitos da revelia. 

Apresentada contestação, a parte promovida Detran alegou que a autora 

não realizou o comunicado de venda, devendo ser responsabilizada pelos 

débitos. O Estado de Mato Grosso pugnou pela improcedência da 

demanda, alegando que a reclamante não comprova que não é a legitima 

proprietária do veículo, bem como, alega não ter sido efetuado comunicado 

de venda. Pois bem. É entendimento sedimentado em nossos tribunais que 

a transmissão da propriedade do veículo ocorre com a tradição, mesmo 

que não tenha sido realizado o procedimento administrativo de 

comunicação de venda previsto no art. 134, do Código de Trânsito 

Brasileiro, junto ao Detran-MT. Quanto a transmissão da propriedade, o 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem decido que: EMBARGOS DE 

TERCEIRO – EXECUÇÃO SENTENÇA – PENHORA DE VEÍCULO – COMPRA 

E VENDA – TRADIÇÃO E POSSE DO BEM – PROVADA – FRAUDE DAS 

PROVAS DOCUMENTAIS E ORAL NÃO COMPROVADA – ÔNUS DA 

PROVA DA EMBAGADA – ART. 373, II DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. Por se tratar de bem móvel, a TRADIÇÃO é 

suficiente para transmitir a propriedade, ainda que as devidas anotações 

não sejam feitas no órgão de trânsito. Cabia à apelante/embargada 

comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do apelado/embargante. (N.U 0002352-55.2015.8.11.0055, , NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 12/03/2019, Publicado no DJE 18/03/2019) E ainda: 

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DECLARATÓRIA NEGATIVA DE 

PROPRIEDADE DE VEÍCULO - VEÍCULO ALIENADO - COMUNICAÇÃO DE 

VENDA NÃO REALIZADA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELOS 

DÉBITOS POSTERIORES À ALIENAÇÃO - MITIGADA - RECURSO DA 

PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO - RECURSO DA PARTE 

REQUERIDA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O Código de Trânsito 

Brasileiro exige que o alienante comunique a venda do VEÍCULO ao 

DETRAN no prazo de 30 dias, sob pena de ser solidariamente responsável 

pelos débitos gerados após a alienação, no entanto, o c. STJ firmou 

jurisprudência que autoriza da mitigação da norma quando comprovada a 

alienação do VEÍCULO, ainda que sem comunicação da venda ao DETRAN, 

se comprovada a TRADIÇÃO do bem. 2. Portanto, considerando a 

existência de prova capaz de demonstrar a alegada venda do VEÍCULO 

em setembro/2010, conforme se verifica da documentação anexa à inicial, 

é de se admitir como plausível o afastamento da responsabilidade solidária 

da parte autora em relação aos débitos vencidos desde a referida data. 3. 

Com relação aos débitos de IPVA vigora o entendimento de que o tributo é 

de natureza real, portanto, incide sobre a propriedade do VEÍCULO, a qual 

se transmite pela TRADIÇÃO. Assim, ainda que a transferência não tenha 

sido comunicada ao órgão estadual de trânsito a responsabilidade pelo 

débito fiscal se transmite ao adquirente. 4. Recurso da parte autora 

conhecido e parcialmente provido. Recurso da parte requerida conhecido 

e não provido. (N.U 0500743-45.2015.8.11.0001, TURMA RECURSAL, 

VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 

02/04/2019, Publicado no DJE 03/04/2019) A Reclamante aportou aos 

autos cópia do DUT devidamente preenchido em nome da Reclamada 

Rosangela da Silva Santos e com assinatura reconhecido em cartório, o 

que demonstra a tradição. Assim, a transmissão do bem restou evidente, 

devendo ser declarado a inexistência de propriedade da Reclamante em 

relação ao veículo Honda CG 150 Titan KS, ano/modelo 2009/2009, cor 

azul, placa NJS2736, Renavam 150981180, gasolina. Demonstrada a 

tradição, inexiste relação tributaria entre a reclamante e os Reclamados 

Estado de Mato Grosso e Detran após a data da tradição, razão pela qual 

a transferência dos débitos a Reclamada Rosangela é medida que se 

impõe. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados na 

inicial, com fundamento no art. 487, I, do CPC, para: DETERMINAR ao 

DETRAN o cancelamento de taxas, multa, licenciamento e qualquer 

cobrança no nome de Ieda Berenice Pinto de Souza, CPF nº 

581.528.811-04, sobre o veículo Honda CG 150 Titan KS, ano/modelo 

2009/2009, cor azul, placa NJS2736, Renavam 150981180, gasolina, a 

partir da data de 15/07/2016, transferindo-a para a real proprietária. 

DETERMINAR ao Estado de Mato que proceda ao cancelamento da 

inscrição da Reclamante na dívida ativa, devendo todos os débitos a partir 

da data de 15/07/2016, referentes ao veículo Honda CG 150 Titan KS, 

ano/modelo 2009/2009, cor azul, placa NJS2736, Renavam 150981180, 

gasolina, serem transferidos a Rosangela da Silva Santos, CPF: 

952.924.381-20. Sem reexame necessário, a teor do artigo 11 da Lei 

12.153/2009. Deixo de fixar custas e honorários advocatícios, porque 

incabível nesta fase, consoante disposto nos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. É o projeto de sentença que submeto à apreciação do 

Excelentíssimo juiz de direito do Juizado Especial da Fazenda Pública para 

homologação, nos termos do art. 40 da mesma Lei. Homologada, 

intimem-se as partes nas pessoas de seus procuradores. Pollianna 

M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO 

por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a 

sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 10 de março de 2020 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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PATRICIA TIEPPO ROSSI OAB - MT0013828S (ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM SENTENÇA Processo nº 

1002294-97.2019.8.11.0086 Requerente: PATRICIA TIEPPO ROSSI 

Requerido: GOL LINHAS AEREAS S.A I – RELATÓRIO Dispensado o 

relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. Sem preliminares 

arguidas, passo à apreciação do mérito. II - MÉRITO Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento o caso comporta 

julgamento antecipado, e não havendo necessidade de produção de prova 

em audiência, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

artigo 355, I, do CPC. A Reclamante afirma que em 27/09/2018 efetuou a 

compra de passagens aéreas da companhia Demandada, através do 

cartão de crédito, para o trecho Maceió/AL – Campo Grande/MS com 

embarque previsto para o dia 28/12/2018. Aduz que em 12/10/2018 

solicitou a alteração do voo para embarque no dia 27/12/2018, com o 

trecho Maceió/AL – Cuiabá/MT, pagando, para tanto, a tarifa solicitada. 

Assevera que posteriormente foi informada de que as passagens 

estavam pendentes de pagamento, tendo em vista o bloqueio das compras 

em seu cartão de crédito, e por tal motivo os bilhetes haviam sido 

cancelados. Assegura a Autora que, apesar de ter ocorrido o 

cancelamento, houve a cobrança nas faturas do cartão de crédito. Afirma 

que tentou resolver o problema administrativamente, porém, não obteve 

êxito. Por fim, requer a restituição dos valores cobrados indevidamente, 

bem como, indenização pelos danos morais suportados. A Reclamada, por 

seu turno, ressalta que realizou o estorno integral da compra realizada 

pela Autora e que a efetivação da transação depende da administradora 

do cartão de crédito da Demandante, inexistindo, portanto, a 

responsabilidade da Ré sobre o evento narrado inicialmente, mormente a 

qualquer ilicitude capaz de ensejar os danos nos termos pretendidos. 

Pugnou, ao final, pela improcedência da ação. Em razão de se tratar de 

relação de consumo, estando patente a hipossuficiência da consumidora, 

em que a Requerida está mais apta a provar o insucesso da demanda do 

que aquela a demonstrar a sua procedência, aplica-se a inversão do ônus 

da prova, elencada no artigo 6º, VIII do Código de Defesa do Consumidor, 

com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Analisado o 

processo e seus documentos verifica-se que a Reclamada não se 

desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, uma vez que não restou 

comprovado nos autos o efetivo estorno do pagamento das parcelas 

relacionadas à compra realizada em 27/09/2018. Por outro lado, a 

Reclamante demonstrou de forma inequívoca a realização da compra, a 

cobrança e o pagamento de 02 (duas) parcelas no valor de R$ 1.735,82 

(um mil setecentos e trinta e cinco reais e oitenta e dois centavos) cada; 

uma exigida na fatura com vencimento em 12/11/2018 (Id. 25275793) e a 

outra para o dia 12/12/2018 (Id. 25275791), respectivamente. Ainda, 

houve a comprovação da cobrança no valor de R$ 125,08 (cento e vinte e 

cinco reais e oito centavos) na fatura com vencimento para o dia 

12/11/2018, totalizando, portanto, o montante de R$ 3.596,72 (três mil 

quinhentos e noventa e seis reais e setenta e dois centavos), pago, 

efetivamente comprovado nos autos. Não há imprecisão quanto à 

realização de cobrança de forma indevida, uma vez que a compra e as 

passagens foram canceladas, devendo ser restituído o respectivo valor 

cobrado e pago. Ainda, insta destacar que a atitude da Reclamada revela 

grave desconsideração para com a pessoa da consumidora que teve a 

compra cancelada e a despeito disso, não teve o estorno do valor que 

pagou, tendo que acionar o Poder Judiciário para tal fim. A situação de 

desprezo, como evidenciado no caso em exame, extrapola o mero 

aborrecimento e configura flagrante dano moral, qual deve ser indenizado. 

A propósito: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE 

CANCELAMENTO DA COMPRA SEM O ESTORNO DO VALOR PAGO, A 

DESPEITO DAS DIVERSAS RECLAMAÇÕES. RÉS QUE NÃO SE 

DESINCUMBIRAM DE PROVAR A DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO. DEVIDA 

A DEVOLUÇÃO DO VALOR E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PELA 

GRAVE DESCONSIDERAÇÃO PARA COM O CONSUMIDOR. QUANTUM 

FIXADO EM R$ 1.500,00, ADEQUADO AO CASO CONCRETO E AOS 

CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO 

PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71007752298, Primeira Turma Recursal Cível, 

Turmas Recursais, Relator: Mara Lúcia Coccaro Martins Facchini, Julgado 

em 26/06/2018). RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARTE 

AUTORA QUE CANCELOU A COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS E, 

MESMO ASSIM, TEVE OS VALORES DESCONTADOS EM SEU CARTÃO DE 

CRÉDITO. RÉU QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE COMPROVAR O EFETIVO 

ESTORNO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE. RESTITUIÇÃO 

NA FORMA SIMPLES. MULTA RESCISÓRIA LIMITADA NO PATAMAR DE 

5% QUE VAI MANTIDA. DANOS MORAIS AFASTADOS. SENTENÇA 

MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. 

(Recurso Cível Nº 71006854491, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Roberto Carvalho Fraga, Julgado em 27/06/2017). 

(TJ-RS - Recurso Cível: 71006854491 RS, Relator: Roberto Carvalho 

Fraga, Data de Julgamento: 27/06/2017, Primeira Turma Recursal Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 04/07/2017). No que tange ao 

dano moral, este ocorre quando estiver devidamente comprovada a lesão 

a um dos direitos da personalidade, o qual, independentemente de prejuízo 

material, fere direitos personalíssimos, isto é, todo e qualquer atributo que 

individualiza a pessoa, tal como a liberdade, a honra, a dignidade, a vida 

íntima e privada, entre outros. In casu, a Reclamante ao perceber a 

cobrança em suas faturas, enviou e-mails para a Reclamada onde 

solicitou o cancelamento e o estorno dos valores indevidamente lançados, 

entretanto foi atendida com descaso por extenso lapso temporal, pois até 

a presente data não se tem a comprovação de que o valor foi estornado, 

motivo pelo qual causou na Demandante a angústia, incerteza e 

sentimento de impotência, considerando que a Demandada, além de 

descapitalizar a Autora em quantia significativa, não tomou as 

providências cabíveis e em tempo hábil. Dessa forma, caracterizado o ato 

ofensivo, o dano e o nexo de causalidade, a reparação do dano moral é 

impositiva, na forma do art. 5º, inc. V e X da Constituição Federal, e dos 

art. 6º, inc. VI, da Lei nº 8.078/90, combinados com os artigos 186 e 927, 

ambos do Código Civil. III - DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do art. 

487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA 

da presente ação para: 1 - CONDENAR a Reclamada a restituir à 

Reclamante o valor de R$ 3.596,72 (três mil quinhentos e noventa e seis 

reais e setenta e dois centavos), a título de danos materiais, o qual deverá 

ser devidamente corrigido pelo INPC/IBGE e acrescido de juros legais a 

partir da data dos respectivos desembolsos. 2 - CONDENAR a Reclamada 

a indenizar a Reclamante pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 

3.000,00 (três mil reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo 

INPC/IBGE a partir da presente decisão e acrescido de juros legais a incidir 

da data do evento danoso. Sem custas ou honorários advocatícios nesta 

fase, em consonância com o que dispõem os artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as anotações e cautelas legais. SUBMETO o presente 

PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito titular, para os fins 

estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Fernanda Faustino 

Pereira Juíza Leiga
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MARIO OLIMPIO MEDEIROS NETO OAB - MT12073-O (ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM SENTENÇA Processo nº 

1002093-08.2019.8.11.0086 Reclamante: VINICIUS MARTINELLI MANFRIN 

Reclamada: AZUL LINHAS AEREAS I - RELATÓRIO Dispensado o relatório, 

nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. II – MÉRITO Em atenção às provas 

colacionadas nos autos, 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. Assim, sendo a avaliação documental suficiente para 
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formar convencimento, o caso comporta julgamento antecipado, e não 

havendo necessidade de produção de prova em audiência, passo ao 

julgamento da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. Pois bem. O 

Reclamante afirma que adquiriu passagens aéreas da Reclamada para os 

trechos Cuiabá/MT- Los Angeles/EUA e Las Vegas/EUA – Cuiabá/MT, com 

a ida prevista para o dia 05 de agosto de 2019 e a volta programada para 

o dia 11 de agosto de 2019. Contudo, aduz que no desembarque do voo 

de ida, ao chegar ao destino final, constatou o extravio de sua bagagem 

que fora inicialmente despachada. Assevera, ainda, que após a 

constatação do ocorrido, a Promovida instaurou o processo administrativo 

nº AALAX0100279 junto a empresa Copa Airlines para averiguação. 

Assegura que em virtude do desaparecimento dos seus pertences, e pelo 

fato de ter que aguardar o posicionamento da empresa frente ao ocorrido, 

foi obrigado a permanecer na cidade de Los Angeles por mais um dia, fato 

que gerou atraso na sua programação de viagem. Por fim, alega que a 

devolução da bagagem ocorreu somente após o retorno ao Brasil, em 11 

de agosto de 2019 e, no período em que ficou ábdito dos seus pertences 

pessoais, não recebeu qualquer assistência financeira emergencial por 

parte da empresa Demandada. Deste modo, pugna o Autor pela 

condenação da Reclamada em indenização por danos materiais e morais 

suportados. A empresa Reclamada, em sua defesa, requer a aplicação da 

Convenção de Montreal e Varsóvia, além de que se limita a dizer que o 

extravio da bagagem do Promovente foi temporário. Neste sentido, 

sustenta que a mala de viagem foi localizada e entregue no prazo de 7 

(sete) dias, não ensejando, portanto, qualquer ilicitude capaz de causar os 

danos nos termos declinados na inicial, tendo em vista que no caso em 

análise ocorreu apenas atraso na restituição da bagagem e não extravio. 

A princípio, tendo em vista que o caso em análise se trata de transporte 

aéreo internacional, cumpre trazer uma breve síntese acerca da decisão 

proferida pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, 

no que tange à aplicação das Convenções de Varsóvia e Montreal em 

casos análogos. Em atenção ao que dispõe o artigo 178 da Constituição 

Federal, decidiu a Suprema Corte que: “Nos termos do art. 178 da 

Constituição da República, as normas e os tratados internacionais 

limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de 

passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm 

prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor.". STF. 

Plenário. RE 636331/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes e ARE 766618/SP, Rel. 

Min. Roberto Barroso, julgados em 25/05/2017 (repercussão geral) (Info 

866). Na mesma ocasião, o STF decidiu que a Convenção de Varsóvia e 

de Montreal devem serem aplicadas não apenas na hipótese de extravio 

de bagagem, mas também em outras questões envolvendo o transporte 

aéreo internacional, entretanto, apenas no que tange as condenações por 

dano material deve-se observar o limite indenizatório estabelecido na 

Convenção. In casu, o que discute é a condenação da Reclamada ao 

pagamento de indenização por danos materiais e morais em decorrência 

do extravio da bagagem do Autor durante o período de viagem, sendo que 

a mala somente foi restituída ao passageiro após o término do passeio, na 

chegada ao Brasil, fato que restou incontroverso no deslinde do 

processo. Em que pese as Convenções não fazerem qualquer referência 

acerca da indenização dos passageiros por danos morais, não se pode 

afastar o fato de que o dano moral tem matriz constitucional, 

expressamente previsto na Carta Magna Brasileira, em seu artigo 5º, 

inciso X, possuindo, inclusive, natureza de cláusula pétrea, de modo que 

não poderia ser objeto de tarifação ou limitação preestabelecidos, uma vez 

que não seria condizente com a própria natureza do bem jurídico tutelado. 

Deste modo, conforme o entendimento da Corte brasileira, e ainda 

considerando as disposições constitucionais no que tange à proteção do 

consumidor, havendo discussão acerca do dano moral, deve-se aplicar 

diretamente o Código de Defesa do Consumidor, entretanto, de outro lado, 

no que tange ao pedido de indenização por danos materiais, deverá ser 

obedecido o limite de indenização imposto pelas Convenções. Da análise 

dos autos, vislumbra-se que a Reclamada não se desincumbiu do ônus 

probatório que lhe cabia, a teor do artigo 373, II, CPC, e não juntou no 

processo nenhum documento capaz de demonstrar a legalidade de seus 

atos. Por sua vez, o Reclamante juntou na peça vestibular os documentos 

que comprovam o extravio de sua bagagem no período que estava em 

viagem internacional, bem como os comprovantes de compras e 

pagamentos de roupas e objetos de higiene pessoal, bem como a diária no 

hotel que afirma ter sido compelido a contratar em virtude da espera por 

resposta ao caso, pela Reclamada. A situação emanada do processo 

configura, à toda evidência, desconsideração para com a pessoa do 

consumidor, retirando-o do seu equilíbrio psíquico, fato suficiente a 

embasar a condenação por danos morais. Trata-se, no caso, de relação 

de consumo, da qual restou caracterizado o defeito do serviço e o dano 

moral decorrente desse defeito, cuidando-se, portanto, de 

responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, prevista no artigo 14 do 

Código de Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor por esse 

serviço defeituoso. Ainda, preveem as Convenções Internacionais: “Artigo 

19 – O transportador é responsável pelo dano ocasionado por atrasos no 

transporte aéreo de passageiros, bagagem ou carga. Não obstante, o 

transportador não será responsável pelo dano ocasionado por atraso se 

prova que ele e seus prepostos adotaram todas as medidas que eram 

razoavelmente necessárias para evitar o dano ou que lhes foi impossível, 

a um e a outros, adotar tais medidas.” Pela teoria do risco do 

empreendimento, todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade 

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, inclusive o dano 

moral. Corroborando: REPARAÇÃO DE DANO MORAL E MATERIAL – ATO 

ILÍCITO – BAGAGEM EXTRAVIADA - TRANSPORTE AÉREO – DANO 

MATERIAL E MORAL CONFIGURADO – VALOR JUSTO E ADEQUADO – 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO DESPROVIDO. Com o advento 

do Código de Defesa do Consumidor, os casos de prestação de serviço 

deficitário por companhias aéreas em relação aos seus passageiros não 

são mais regulados pelas convenções internacionais pertinentes 

(Convenções de Varsóvia, Haia e Montreal) ou pelo Código Brasileiro da 

Aeronáutica. São inaplicáveis os diplomas legais mencionados, cujas 

regras não se sobrepõem aos direitos assegurados por norma interna 

brasileira. Ocorrendo extravio de bagagem em transporte aéreo, por culpa 

da empresa, o dano moral não necessita de prova, competindo apenas ao 

ofendido demonstrar a conduta do ofensor e que dela adveio o dano 

alegado. Nas causas em que houver condenação, os honorários serão 

fixados nos termos do art. 20, § 3º, do CPC. (Ap 6563/2014, DES. 

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado 

em 28/05/2014, publicado no DJE 03/06/2014) (TJ-MT - APL: 

00070151420128110003 6563/2014, Relator: DES. CARLOS ALBERTO 

ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 28/05/2014, QUINTA CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 03/06/2014). TRANSPORTE AÉREO 

INTERNACIONAL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

BAGAGEM EXTRAVIADA POR QUATRO DIAS – SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO AUTOR - Dano moral – Falha na 

prestação do serviço pela ré – Ocorrência presumível, independentemente 

de prova objetiva - Indenização por danos morais arbitrada no valor total 

de R$ 4.000,00 em atendimento aos princípios da proporcionalidade e 

razoabilidade – Sentença reformada. Recurso provido. (TJ-SP - AC: 

10259728220198260100 SP 1025972-82.2019.8.26.0100, Relator: Marino 

Neto, Data de Julgamento: 19/02/2020, 11ª Câmara de Direito Privado, Data 

de Publicação: 19/02/2020). Destarte, vislumbro a possibilidade de se 

condenar a empresa aérea pelo extravio, mesmo que temporário, da 

bagagem do Autor, vez que este ficou sem os seus pertences durante 

toda a viagem internacional, necessitando, inclusive, adquirir vestimentas 

e demais itens pessoais. A situação vivenciada pelo Demandante, 

decorrente do descaso, gerou desconforto, aflição e transtornos a que foi 

submetido por culpa da empresa Reclamada, além de ofensa aos direitos 

da personalidade cujas situações geram constrangimento, aborrecimento 

e humilhação ao passageiro, sendo, portanto, passível de indenização. Por 

fim, no que tange à restituição dos valores gastos pelo Autor com a 

compra de novas vestes, sapatos e itens de higiene pessoal, bem como a 

diária do hotel na cidade de Los Angeles-EUA, tenho que também merece 

prosperar, uma vez que os gastos inesperados só ocorreram em 

decorrência da falha da prestação de serviço que impediu que o 

Reclamante continuasse o seu itinerário nos horários e moldes 

previamente programados, devendo, portanto, ser indenizado conforme os 

comprovantes de pagamentos juntados na inicial. Assim, tem-se que os 

valores gastos com aquisição de novos itens pessoais e com a diária do 

hotel na cidade de Los Angeles, convertidos para moeda corrente 

nacional, correspondem ao importe de R$ 3.208,03 (três mil duzentos e 

oito reais e três centavos) – taxa de câmbio USD 1,00/R$ 3,96[1], valor 

que não ultrapassa o estabelecido no artigo 22.2 do Decreto nº 

5.910/2006. III - DISPOSITIVO Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, bem como no tema aplicado no 
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julgamento do RE 636331/RJ-STF, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da 

ação, e o faço para: 1- CONDENAR a Reclamada ao pagamento de 

indenização por danos morais ao Reclamante, no valor de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais), montante este que deverá ser acrescido de correção 

monetária pelo INPC/IBGE a partir da presente decisão e acrescido de 

juros legais a incidir da data do evento danoso. 2 - CONDENAR a 

Reclamada a restituir o Reclamante pelo dano material sofrido no valor de 

R$ 3.208,03 (três mil duzentos e oito reais e três centavos), que deverá 

ser acrescido de correção monetária pelo INPC/IBGE e juros legais a 

contar data do desembolso. Sem custas ou honorários advocatícios nesta 

fase em consonância com o que dispõem os artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as anotações e cautelas legais. SUBMETO o presente 

PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito titular, para os fins 

estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Fernanda Faustino 

P e r e i r a  J u í z a  L e i g a  [ 1 ] 

https://www.neocambio.io/cotacao/dolar/06-08-2019.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM S E N T E N Ç A PROCESSO: 

1002042-94.2019.8.11.0086 REQUERENTE: DIVACI FRANCISCO NUNES 

REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

I - RELATÓRIO Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 

9.099/95. Ante a ausência de questões preliminares a serem apreciadas, 

passo à análise do mérito da demanda. II – MÉRITO Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, o caso comporta 

julgamento antecipado, e não havendo necessidade de produção de prova 

em audiência, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

artigo 355, I, do CPC. Pleiteia o Reclamante a declaração de inexistência de 

relação jurídica c/c inexigibilidade de débito e indenização por danos 

morais em razão da inserção do seu nome em órgãos de proteção ao 

crédito por dívida no valor de R$ 3.264,64 (três mil duzentos e sessenta e 

quatro reais e sessenta e quatro centavos), relativa ao contrato nº 

818400395, com data de inclusão em 19/08/2017, promovida pelo 

Reclamado, ao argumento de que desconhece o referido débito. O 

Demandado, por seu turno, alega que a cobrança é referente à cessão de 

crédito de contratos anteriormente firmados pelo Autor e o Banco do 

Brasil, o que torna legítima a cobrança e a inserção dos dados daquele 

nos cadastros de proteção ao crédito, em virtude do não pagamento de 

débitos pendentes. Analisado o processo, verifica-se que embora o 

Reclamado tenha colacionado em sua defesa a declaração de cessão de 

créditos ocorrida entre a instituição bancária e a empresa Demandada (Id. 

28742833), não trouxe aos autos os documentos que comprovam a 

existência da relação jurídica originária entre o Reclamante e o Banco do 

Brasil S/A. Desta feita, diante da ausência de provas aptas a comprovar a 

validade e legalidade da contratação dos serviços e da cobrança do 

débito negativado, e não tendo se descurado do ônus probatório que lhe 

competia, seja por força do artigo 373, II do CPC, seja pela inversão do 

ônus da prova concedida em favor do consumidor, resta cabível, pois, a 

desconstituição do débito negativado. Vale frisar que em se tratando de 

relação de consumo, negada a contratação dos serviços pelo consumidor, 

é incumbência do responsável pela cobrança dos débitos demonstrar de 

forma incontroversa a origem da dívida, o que, in casu, o Réu não logrou 

fazer, ao contrário, se limitou a ficar no campo de afirmações sem bases 

sólidas. Destarte, resta induvidosa a falha na prestação do serviço por 

parte do Reclamado ao inscrever os dados do Reclamante em cadastro de 

proteção ao crédito por cobrança de serviço não prestado. Do mesmo 

modo, merece procedência o pedido de condenação por danos morais, 

porquanto restou comprovada sua falha na prestação de serviço ao 

inserir o nome do Demandante nos órgãos de proteção ao crédito por 

débito não comprovado. A propósito: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM 

CADASTROS DE INADIMPLENTES - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - 

CESSÃO DE CRÉDITO - CONTRATO ORIGINÁRIO NÃO COMPROVADO - 

NEGÓCIO JURÍDICO INEXISTENTE - SENTENÇA REFORMADA. O 

fornecedor é responsável, objetivamente, pelos danos causados aos 

seus consumidores pelos serviços por ele prestados. Descabe falar em 

exercício regular da negativação do nome da parte autora, quando inexiste 

comprovação do negócio jurídico originário, objeto de cessão de credito. 

(TJ-MG - AC: 10000160876421002 MG, Relator: Rogério Medeiros, Data de 

Julgamento: 03/03/0020, Data de Publicação: 06/03/2020). APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS 

MORAIS – CESSÃO DE CRÉDITO CONTRATO ORIGINÁRIO NÃO JUNTADO 

– ORIGEM DA DÍVIDA NÃO COMPROVADA – DECLARAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA E DE RELAÇÃO CONTRATUAL QUE SE IMPÕE – 

ILICITUDE RECONHECIDA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – HIPÓTESE EM QUE 

O DANO MORAL SE CONFIGURA PRESUMIDO – QUANTUM PRECEDENTES 

DESTE ÓRGÃO FRACIONADO – OBSERVAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA 

RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E 

P R O V I D O .  ( A p e l a ç ã o  C í v e l  n º  2 0 1 9 0 0 7 3 7 2 3 0  n º 

único0031851-23.2019.8.25.0001 - 1ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça 

de Sergipe - Relator (a): Cezário Siqueira Neto - Julgado em 04/02/2020) 

(TJ-SE - AC: 00318512320198250001, Relator: Cezário Siqueira Neto, Data 

de Julgamento: 04/02/2020, 1ª CÂMARA CÍVEL) O dever de indenizar a 

título de dano moral decorre do preceito insculpido no art. 5º da Carta 

Magna, bem como dos artigos 186 e 927 do Código Civil, in verbis: “Art. 5º 

- (...) X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem 

das pessoas, assegurado o direito de indenização pelo dano material ou 

moral decorrente de sua violação”. “Art. 186 - Aquele que, por ação ou 

omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito, ou causar 

dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. “Art. 

927 - Aquele que, por ato ilícito causar dano a outrem, fica obrigado a 

repará-lo”. Portanto, para que a responsabilidade fique caracterizada, bem 

como o dever de indenizar, devem ser observados como pressupostos 

básicos elementos fundamentais, quais sejam: a culpa, nos casos que 

assim o exige a lei, de forma que só o fato lesivo intencional ou imputável 

ao agente por omissão de dever autoriza a reparação; o dano, como lesão 

provocada ao patrimônio ou à honra da vítima, e o nexo de causalidade 

entre o dano e o efetivo comportamento censurável do agente. Não se 

afasta também as hipóteses em que a própria lei civil estabelece a 

obrigação de reparar o dano independentemente de culpa, e ainda, das 

decorrentes do exercício de atividade que por sua natureza geram risco 

para os direitos de outrem. Havendo nexo de causalidade entre a ofensa 

perpetrada e o sentimento ferido está caracterizado o dano moral. Resta 

patente nos autos que a má-prestação de serviços, aliada à cobrança 

indevida de débitos, não deve ser avaliado como mero dissabor, pois 

revela-se como ato capaz de impor a responsabilidade da empresa e o 

dever desta em indenizar os danos causados à parte. Sob tal perspectiva, 

o montante reparatório deve ser fixado observando-se os princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade, donde nem poderá constituir 

enriquecimento ilícito em favor do Autor, tampouco medida leniente em 

favor do Requerido. No que se refere ao quantum da indenização, em 

reforço ao entendimento acima consignado, a melhor doutrina e 

jurisprudências orientam que para o seu arbitramento justo, o Juiz deve 

levar em consideração principalmente o poderio econômico de quem deve 

indenizar, mas, não isoladamente, pois também são de relevância outros 

aspectos, tais como a situação pessoal do ofendido, a gravidade do dano 

moral, sobretudo no que diz respeito aos reflexos negativos do ilícito civil 

na autoestima do ofendido e nas suas relações sociais. Dessa forma, 

caracterizado o ato ofensivo, o dano e o nexo de causalidade, a 

reparação do dano moral é impositiva, na forma do art. 5º, inc. X da 

Constituição Federal, e do art. 6º, inc. VI, da Lei nº 8.078/90, combinados 

com o art. 186 e art. 927, ambos do Código Civil. Ademais, resta afastar a 

incidência da Súmula 385 do STJ, pois, no caso, não há negativações 

preexistentes, conforme exige o verbete da referida súmula para 

descaracterizar o dever de indenizar. III – DISPOSITIVO Ante o exposto, 

nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela 

PARCIAL PROCEDÊNCIA da presente ação para: 1 - DECLARAR a 

inexistência da relação jurídica entre as partes, no que concerne ao 
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contrato nº 818400395, discutido nos autos; 2 – DECLARAR a inexistência 

do débito oriundo do contrato discutido nos presentes autos; 3 - 

CONDENAR o Reclamado a indenizar o Reclamante pelos danos morais 

sofridos, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), o qual deverá ser 

corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir desta decisão (Súmula 

362 STJ) e acrescido de juros legais a partir do evento danoso (Súmula 54 

STJ); Intime-se o Reclamada para, no prazo de 05 (cinco) dias, proceder a 

exclusão do nome do Reclamante do cadastro de restrição de crédito, 

apenas no que se refere ao débito discutido nestes autos, sob pena de 

aplicação de multa fixa no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com 

incidência a partir do 6º dia, contados do recebimento da intimação. Sem 

custas e honorários advocatícios, em razão do disposto nos artigos 54 e 

55 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. Submeto o 

presente projeto de sentença ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Fernanda 

Faustino Pereira Juíza Leiga
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM S E N T E N Ç A PROCESSO: 

1002896-88.2019.8.11.0086 REQUERENTE: VIVIANE RODRIGUES DO 

NASCIMENTO SOUZA REQUERIDO: VIVO S.A. I – RELATÓRIO Dispensado 

o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. II – PRELIMINARES 

Inicialmente a Reclamada levanta a preliminar de conexão de processos, 

tendo em vista a Autora ter ajuizado duas ações contra a Ré com a 

mesma causa de pedir, sendo a outra processada neste juízo com o 

número 1002894-21.2019.8.11.0086. No entanto, rejeito a preliminar 

aventada. De acordo com 55 do CPC, “reputam-se conexas 2 (duas) ou 

mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir”, 

entretanto, da análise dos autos verifica-se que os processos possuem 

causa de pedir distintas, o que impossibilita a reunião dos processos, vez 

que discutem negativações de valores e contratos diversos. Da mesma 

forma, resta afastada a preliminar de inépcia da inicial, também arguida 

pela Reclamada, haja vista que o processo está instruído com todos os 

documentos necessários para o seu julgamento, em especial o extrato da 

inscrição restritiva, constante no id. n. 26569661 dos autos. Outrossim, 

rejeito as preliminares de ausência de interesse de agir e pretensão 

resistida, arguidas pela Reclamada, posto que o interesse processual está 

presente sempre que a parte tenha a necessidade de exercer o direito de 

ação e, consequentemente, instaurar o processo para alcançar o 

resultado que pretende, relativamente à sua pretensão. Neste contexto, 

aplicando-se as disposições da legislação consumerista ao caso em tela, 

especialmente as que vedam práticas abusivas, mostra-se viável o exame 

da pretensão autoral, notadamente de cunho reparatório. Ademais, a 

Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso XXXV, assegura ao cidadão 

o acesso à justiça sem a necessidade de prévio requerimento na via 

administrativa, sendo o princípio da inafastabilidade da jurisdição garantia 

constitucional. Superadas as análises das preliminares arguidas, passo à 

apreciação do mérito da demanda. III – MÉRITO Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento o caso comporta julgamento 

antecipado, e não havendo necessidade de produção de prova em 

audiência, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 

355, I, do C.P.C. Trata-se de demanda em que a causa de pedir funda-se 

na alegação de inscrição indevida dos dados da Reclamante nos 

cadastros de proteção ao crédito, realizada pela Requerida, por débito no 

valor de R$ 122,22 (cento e vinte e dois reais e vinte e dois centavos),com 

data de inclusão em 10/08/2017, relativa ao contrato nº. 0309130567, o 

qual a Requerente afirma desconhecer. Assim, pugna pela declaração de 

inexistência do débito que originou a negativação, bem como pela 

condenação da Reclamada em indenização por danos morais. A presente 

relação é de consumo e, nessas circunstâncias, a responsabilidade do 

fornecedor em decorrência de vício na prestação do serviço é objetiva, 

nos exatos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Em 

contestação, a Reclamada alega que não praticou nenhum ato ilícito, uma 

vez que a Reclamante era titular da linha telefônica nº (65) 99915-3597, 

constando débitos em aberto, sendo devida a inscrição dos dados no 

cadastro de proteção ao crédito. Pugnou pela improcedência da ação e 

pela condenação da Requerente ao pagamento dos débitos discutidos nos 

autos. Analisado o processo e documentos a ele acostados verifica-se 

que a Reclamada não se desincumbiu do ônus probatório que lhe 

competia, de comprovar a origem do débito que ensejou a inscrição do 

nome da Autora nos órgãos de proteção ao crédito, a teor do artigo 373, II 

do CPC. Por sua vez, impende salientar que as telas sistêmicas anexadas 

pela Reclamada, por serem produzidas unilateralmente não servem para 

comprovar a efetiva contratação de serviços pela Reclamante. A 

Demandada sequer apresentou o contrato ou outro meio idôneo capaz de 

comprovar as suas alegações. Logo, não tendo sido comprovada a 

relação contratual entre as partes, e, via de consequência, que a inserção 

do nome da Autora decorreu do inadimplemento de alguma obrigação 

pecuniária assumida pela mesma, deve o débito discutido nos autos ser 

declarado inexistente. Ainda, entendo que merece parcial procedência o 

pedido de condenação da Reclamada por danos morais, porquanto restou 

comprovada sua falha na prestação de serviço ao inserir o nome da 

Demandante nos órgãos de proteção ao crédito por débitos não 

comprovados. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. 

INCLUSÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. 

TELEFONIA. FATURA INADIMPLIDA. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO. 

IMPOSSIBILIDADE DE PROVA NEGATIVA PELO AUTOR. TELAS DO 

SISTEMA DE ATENDIMENTO - PROVAS UNILATERAIS. PARTE REQUERIDA 

QUE NÃO DESINCUMBIU DO ÔNUS. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. 

NEGATIVAÇÃO DO NOME INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR 

ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO - PRINCÍPIO DA 

PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REDUÇÃO DO VALOR- JUROS 

EVENTO DANOSO. SÚMULA 54 DO STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA. 

ARBITRAMENTO. SÚMULA 362 DO STJ. RECURSO DE APELAÇÃO 

PROVIDO EM PARTE. 1- A inscrição indevida em cadastro de inadimplente 

por dívida de serviço de telefonia, que não se comprova a efetiva 

contratação do serviço gera direito à indenização por dano moral, 

independente da prova do dano moral (in re ipsa) sofrido pelo consumidor. 

Precedentes do STJ. 2- As telas de sistema de atendimento consistem em 

provas unilaterais e não são hábeis para comprovação da contratação do 

serviço de telefonia fixa. 3- A indenização por danos morais possui tríplice 

função, a compensatória, para mitigar os danos sofridos pela vítima; a 

punitiva, para condenar o autor da prática do ato ilícito lesivo, e a 

preventiva, para dissuadir o cometimento de novos atos ilícitos. 4- Ainda, o 

valor da indenização deverá ser fixado de forma compatível com a 

gravidade e a lesividade do ato ilícito e as circunstâncias pessoais dos 

envolvidos. 5- A correção monetária do valor da indenização do dano 

moral incide desde a data do arbitramento. (Súmula 362, CORTE ESPECIAL, 

julgado em 15/10/2008, DJe 03/11/2008). (APELAÇÃO Nº 145213/2017 - 

RELATORA:DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO - Número do 

Protocolo: 145213/2017 Data de Julgamento: 31-07-2018). (grifei) Portanto, 

em se tratando de relação de consumo, negada a contratação dos 

serviços pelo consumidor, é incumbência do responsável pela cobrança 

dos débitos demonstrar de forma incontroversa a origem da dívida, o que 

não logrou fazer, ao contrário, se limitou a ficar no campo de afirmações 

sem bases sólidas. Infere-se que ocorreu a utilização indevida dos dados 

pessoais da parte Reclamante, resta, portanto, configurada a falha na 

prestação de serviço praticada pela Reclamada e, consequentemente, o 

dever deste em indenizar pelos prejuízos ocasionados à parte contrária. O 

artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que: “Art. 14. O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. O dano moral é 

in re ipsa e o nexo causal necessário é a negativação. A negativação 

indevida em cadastros de inadimplentes dá ensejo ao direito à indenização 

por danos morais, sendo desnecessária a comprovação dos prejuízos 

suportados. No que tange ao quantum indenizatório, ressalto que para a 

fixação do dano moral à vista da inexistência de critérios legais e 

pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070224/3/2020 Página 506 de 758



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. Analisando os 

documentos trazidos pela Requerente, vislumbra-se que existe anotação 

posterior em seu nome, entretanto, a referida negativação também é objeto 

de demanda judicial (Processo nº 1002894-21.2019.8.11.0086) sem o 

trânsito em julgado, portanto, estando a negativação preexistente sub 

judice, não é possível aplicar a regra contida na Súmula nº 385 do STJ. 

Inobstante afastada a incidência do enunciado sumular, o fato de existir 

outro registro em nome da Demandante impõe-se à redução do montante 

indenizatório, conforme entendimento jurisprudencial: RECURSOS DE 

APELAÇÃO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – ALTERAÇÃO DO 

NÚMERO TELEFÔNICO – COBRANÇA POR LIGAÇÕES DISSOCIADAS DA 

TITULARIDADE DAS LINHAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - 

INSCRIÇÃO RESTRITIVA DE CRÉDITO EM RAZÃO DO NÃO PAGAMENTO 

DA FATURA - DANO MORAL CONFIGURADO - EXISTÊNCIA DE 

INSCRIÇÕES POSTERIORES – REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – 

MOMENTO INCIDÊNCIA JUROS MORATÓRIOS – RELAÇÃO CONTRATUAL 

– TERMO INICIAL CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA CONTADO A 

PARTIR DA SENTENÇA – RECURSO DA CONSUMIDORA PARCIALMENTE 

PROVIDO. Havendo falha na prestação do serviço, consubstanciada na 

cobrança por ligações posteriores ao cancelamento da linha telefônica e 

anteriores ao recebimento de novo número, e constatada a remessa 

indevida do nome da suposta devedora ao banco de dados negativo de 

crédito, evidente a obrigação indenizatória a título de danos morais. O 

quantum indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, bem como ao duplo objetivo das ações desta natureza, 

qual seja, compensar a vítima e punir o ofensor, devendo ser reduzido 

diante da existência de inscrições posteriores àquela objeto da demanda. 

Os juros moratórios, em sede de responsabilidade contratual, fluem a 

partir da citação. A correção monetária, por sua vez, deve incidir desta a 

data do julgamento em que a indenização foi fixada, conforme enunciado 

sumular n. 362/STJ. (Ap 134168/2014, DESA. MARIA HELENA 

GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

24/06/2015, Publicado no DJE 13/07/2015 - TJ-MT - APL: 

00071493920038110041 134168/2014, Relator: DESA. MARIA HELENA 

GARGAGLIONE PÓVOAS, Data de Julgamento: 24/06/2015, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/07/2015) (grifei). De outra banda, 

no que tange ao pleito contraposto apresentado pela Reclamada, este não 

merece ser acolhido em razão da ausência de comprovação da relação 

jurídica mantida com a Demandante, e, destarte, a existência de débito em 

seu nome. IV - DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, 

do Código de Processo Civil, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da 

presente ação para: 1 - DECLARAR a inexistência da relação jurídica entre 

as partes, no que concerne ao contrato nº. 0309130567, discutido nos 

autos; 2 – DECLARAR a inexistência dos débitos discutido nos presentes 

autos; 3 - CONDENAR a Reclamada a indenizar a Reclamante pelos danos 

morais sofridos, no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), o 

qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir desta 

decisão (Súmula 362 STJ) e acrescido de juros legais a partir do evento 

danoso (Súmula 54 STJ); Intime-se a Reclamada para, no prazo de 05 

(cinco) dias, proceder a exclusão do nome da Reclamante do cadastro de 

restrição de crédito, apenas no que se refere aos débitos discutido nestes 

autos, sob pena de aplicação de multa fixa no valor de R$ 3.000,00 (três 

mil reais), com incidência a partir do 6º dia contados do recebimento desta 

intimação. Sem custas e honorários advocatícios, em razão do disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. 

Submeto o presente projeto de sentença ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Fernanda Faustino Pereira Juíza Leiga
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM Processo nº: 

1000172-77.2020.8.11.0086 Reclamante: Marcos Antonio Ferreira 

Carvalho Reclamado: Mato Grosso Previdência – MTPREV Vistos, etc. 

Relatório dispensado, nos termos do artigo 38, caput, da Lei n. 9.099/95, 

aplicável também aos processos regidos pela Lei n. 12.153/2009, por 

força do disposto no artigo 27 desta última. Decido. O feito comporta o 

julgamento antecipado do mérito, a teor do artigo 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil, porquanto a análise das alegações e dos documentos 

carreados é suficiente para resolução das questões fáticas. Quanto à 

impugnação ao pedido de justiça gratuita, é cediço que conforme o artigo 

98 do Código de Processo Civil “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”. Passo a analisar o mérito. Trata-se 

de Ação de Obrigação de Não Fazer c.c Repetição de Indébito c.c Tutela 

de Urgência Inaudita Altera Pars para Fazer Cessar os Descontos 

Previdenciários Ilegais proposta por Marcos Antonio Ferreira Carvalho em 

desfavor de Mato Grosso Previdência – MTPREV. Alega o Reclamante que 

é servidor público efetivo(Investigador de Polícia Judiciária Civil) e, que 

durante todo o período em que esteve no exercício da função sofreu 

desconto de contribuição previdenciária equivalente a 11% em relação ao 

adicional noturno. Pugna pela restituição dos valores pagos indevidamente 

a título de contribuição previdenciária. Em contestação, o reclamado 

limitou-se a alegar a legitimidade da cobrança da contribuição 

previdenciária sobre o adicional noturno. A LC nº 560, de 31/12/2014 

estabelece que o MT-PREV é entidade autárquica com personalidade 

jurídica própria, dotada de autonomia administrativa, financeira e 

patrimonial, portanto, competente para responder pelas restituições de 

contribuição previdenciária a partir de sua criação (01/01/2015). A 

questão trazida a juízo não demanda maiores digressões, pois denota-se 

do art. 40, §3º, da Constituição Federal, que a aposentadoria terá como 

parâmetro a remuneração do cargo efetivo. Assim, a contribuição 

previdenciária deverá incidir somente sobre este. O Supremo Tribunal 

Federal, ao apreciar o tema 163 da repercussão geral, firmou 

entendimento no sentido de que "(...) 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 nº 

593068/SC). Na mesma linha o entendimento da Turma Recursal Única: 

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

REPETIÇÃO DO INDÉBITO - SERVIDOR PÚBLICO - CONTRIBUIÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA SOBRE ADICIONAIS - INSALUBRIDADE, REGIME DE 

PLANTÃO E ADICIONAL NOTURNO - VERBA NÃO INCORPORÁVEL AOS 

PROVENTOS DE APOSENTADORIA - COBRANÇA INDEVIDA - 

RESTITUIÇÃO DEVIDA - MATÉRIA OBJETO DE RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 167 STF - 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, no 

julgamento do RE 593.068, apreciando o Tema 163 de Repercussão Geral, 

fixou 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.”. 2. Recurso conhecido e provido. (N.U 

0002866-57.2014.8.11.0050, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES 

SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 05/12/2019, Publicado no 

DJE 12/12/2019) Verifico, portanto, que o caso tratado nos autos se 

encontra pacificado na jurisprudência, de modo que a incidência do 

desconto previdenciário deve ser limitada tão somente à remuneração 

relativa ao cargo efetivo. Extrai-se das fichas financeiras do Reclamante 

que a contribuição previdenciária de 11% (onze por cento) incidiu sobre o 

valor descrito no “Adicional Noturno”, o que é vedado por lei. Desse modo, 

o Reclamante faz jus ao recebimento das diferenças que lhe foram 

cobradas a maior na forma simples, haja vista a incidência indevida da 

alíquota previdenciária, por se tratar de verba que não é incorporada à 
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remuneração dos servidores para fins de cálculo dos proventos de 

aposentadoria. Nos casos de repetição de indébito de natureza tributária, 

as Súmulas 162, 188 e 523 do STJ disciplinam a aplicação dos mesmos 

critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários, 

ou seja, a correção monetária incide a partir do pagamento indevido e os 

juros moratórios, a partir do trânsito em julgado. Nesse sentido: RECURSO 

INOMINADO – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA DESCONTADA INDEVIDAMENTE – SENTENÇA DE 

PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA 

APENAS NO QUE TANGE AO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA 

APLICAVEL E TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – APLICAÇÃO DO 

ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO TJMT – JUROS DE MORA DE 1% 

AO MÊS A CONTAR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA – 

SÚMULA 188 DO STJ – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IGP-DI-FGV A 

PARTIR DO PAGAMENTO INDEVIDO – SÚMULA 162 DO STJ – SENTENÇA 

PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE 

PROVIDO. É cabível a restituição dos valores descontados indevidamente 

do servidor aposentado, a título de contribuição previdenciária, no 

percentual de 11% (onze por cento) sobre o limite para os benefícios do 

Regime Geral de Previdência Social, nos termos do § 18 do artigo 40 da 

Constituição Federal e artigo 2º, II, da Lei Complementar n. 202/2004. Em 

repetição de indébito da contribuição previdenciária, incide os juros 

moratórios de 1% ao mês, devidos a partir do trânsito em julgado da 

sentença, nos moldes da Súmula 188 do STJ. Já a Correção monetária 

incide pelo IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas, ou por outro índice de 

caráter nacional que o substitua (artigos 42 e 44 da Lei nº 7.098/98 e 

Súmula166 do STJ), incidente a partir do pagamento indevido (Súmula 162 

do STJ). Sentença parcialmente reformada quanto ao índice de atualização 

da correção monetária e aos juros computados a partir do trânsito em 

julgado. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 

0039076-76.2010.8.11.0041, TURMA RECURSAL, PATRICIA CENI DOS 

SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 03/12/2019, Publicado no DJE 

04/12/2019) A Súmula 188 do STJ dispõe que “os juros moratórios, na 

repetição do indébito, são devidos a partir do trânsito em julgado da 

sentença”. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos 

formulados na inicial, com fundamento no art. 487, I, do CPC, para: a) 

DECLARAR a inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre as 

parcelas recebidas do adicional noturno, e; b) CONDENAR o Reclamado 

MTPREV a restituição dos valores descontados a maior no período de 

janeiro de 2015 até a efetiva suspensão da cobrança de contribuição 

previdenciária sobre o adicional noturno, a ser acrescido de correção 

monetária pelo Índice Geral de Preços, Conceito Disponibilidade Interna 

(IGP-DI/FGV), desde o desembolso, e juros de mora equivalentes a 1% 

(um) por cento ao mês, contados do trânsito em julgado, respeitado o teto 

dos Juizados Especiais, nos termos do artigo 39 da Lei 9.099/95 c/c art. 

27 da Lei 12.153/09. c) DEFERIR o pedido de tutela de urgência para 

determinar ao Reclamado que, no prazo de 15 dias, suspenda a cobrança 

de contribuição previdenciária sobre o adicional noturno e quaisquer 

outras verbas de natureza indenizatória ou não habitual pago ao Autor, 

sob pena de imposição de multa. Sem reexame necessário, a teor do 

artigo 11 da Lei 12.153/2009. Deixo de fixar custas e honorários 

advocatícios, porque incabível nesta fase, consoante disposto nos artigos 

54 e 55 da Lei 9.099/95. É o projeto de sentença que submeto à 

apreciação do Excelentíssimo juiz de direito do Juizado Especial da 

Fazenda Pública para homologação, nos termos do art. 40 da mesma Lei. 

Homologada, intimem-se as partes nas pessoas de seus procuradores. 

P o l l i a n n a  M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________ Vistos, etc. Com fundamento 

no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam 

seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 16 de março de 2020 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010397-42.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: LEONILSON FERREIRA DE BRITO REQUERIDO: NOVO 

MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA Vistos, etc. Conforme permite o 

artigo 38 da Lei 9.099/95, dispenso o relatório. 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. Não verifico 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 descritas no artigo 

337 do Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise das 

questões controvertidas. Passo a analisar o mérito. Cuida-se de Ação de 

Obrigação de Fazer c.c Indenização por Danos Morais proposta por 

Leonilson Ferreira de Brito em desfavor de Novo Mundo Movéis e 

Utilidades Ltda. A solução do litígio não demanda muito esforço, pois, pela 

regra do Código de Processo Civil (art. 373, I e II do CPC), 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. Relata o Reclamante 

que seu nome foi indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao 

crédito pela Reclamada por débitos que alega desconhecer, por não 

possuir relação jurídica, aduzindo que tal anotação restritiva lhe ocasionou 

danos de ordem moral. No entanto, em contestação, a Reclamada 

combateu as alegações da inicial e apresentou provas suficientes da 

existência do débito por meio do Termo de Adesão ao Contrato 

Financiamento Direto ao Consumidor (id. 20776935), acompanhado de 

cópia do documento pessoal e devidamente assinado pelo Reclamante, o 

que demonstra a regularidade da contratação e utilização do serviço. Com 

relação aos documentos probantes apresentados pela Reclamada, 

colaciono recente julgado da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso: 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª TURMA RECURSAL 

TEMPORÁRIA1 Recurso Inominado: 0035652-70.2015.811.0002 Origem: 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI Recorrente: LETISSIA ROSA DA 

SILVA Recorrida: NATURA COSMETICOS Juíza Relatora: LAMISSE RODER 

FEGURI ALVES CORRÊA Data do Julgamento: 14/02/2017 EMENTA: 

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INDÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRESA 

DEMANDADA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE 

CABE, NA FORMA DO ART. 373, II, DO CPC. COMPROVAÇÃO DA 

RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE JUNTADA DE CONTRATO. ASSINATURAS 

IDÊNTICAS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. NÍTIDA 

TENTATIVA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (Procedimento do 

Juizado Especial Cível 356527020158110002/2017, Turma Recursal Única, 

Julgado em 15/02/2017, Publicado no DJE 15/02/2017) (g.n.). Portanto, 

comprovada a relação jurídica entre as partes, não há nos autos indícios 

de ilicitude nas anotações restritivas, bem como não há comprovante do 

seu adimplemento, assim, a negativação do nome do Reclamante não só é 

legítima como agiu a Reclamada no exercício regular do seu direito. No 

mais, cumpre esclarecer que a responsabilidade pela notificação prévia do 

devedor a respeito da futura inscrição restritiva é do órgão mantenedor do 

cadastro, não respondendo o credor pela ausência do envio da 

notificação por este órgão, consoante a Súmula 359 do STJ, verbis: “Cabe 

ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do 
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devedor antes de proceder à inscrição”. Nesse contexto, não se 

desincumbiu o Reclamante de provar que os fatos ocorreram conforme 

narrado na inicial, não só para atender ao disposto no art. 373, inciso I, do 

Código de Processo Civil, mas, especialmente, para derruir a presunção 

que surge do conjunto probatório. Do pedido contraposto Neste aspecto, 

verifico que razão assiste a Reclamada, o que faz procedente o pedido 

contraposto formulado. O Reclamante não obteve êxito em demonstrar que 

os débitos estavam adimplidos e, estando referidos valores em aberto até 

a presente data, necessário se faz que o Reclamante pague a Reclamada 

o valor de R$ 59,00 (cinqüenta e nove reais). Essas premissas forçam a 

reconhecer a improcedência da pretensão do Reclamante e a procedência 

do pedido contraposto. Da litigância de má fé Por fim, da análise de todo o 

conjunto probatório, resta caracterizada a litigância de má fé, nos termos 

do artigo 80, inciso II, do Código de Processo Civil, notadamente quando se 

observa a alteração clarividente da verdade dos fatos, sustentando-se 

demanda contra a Reclamada, mesmo ausente qualquer tipo de lesão real 

ao direito supostamente afetado. Cito ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO. ATO ILÍCITO. CONDUTA ANTIJURÍDICA INEXISTENTE. 

DANO MORAL NÃO COMPROVADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ PRESENTE. 

RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A responsabilidade civil, segundo a teoria 

subjetiva, exige a comprovação de uma conduta antijurídica do agente 

(eventos damni), uma lesão efetiva (o dano) e a relação de causa e efeito 

entre uma e outra (nexo causal). 2. Ausente a prova de conduta 

antijurídica, inexiste responsabilidade civil pela indenização por eventuais 

danos. 3. A litigância de má-fé consiste na conduta processual eivada de 

deslealdade. Comprovada a malícia, deve ser mantida a sanção imposta. 4. 

Apelação cível conhecida e não provida, mantida a rejeição da pretensão 

inicial. (TJ-MG - AC: 10439110033669001 MG, Relator: Caetano Levi 

Lopes, Data de Julgamento: 02/02/2016, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 15/02/2016). Como é sabido, não há relação 

entre a gratuidade de justiça e a multa por litigância de má-fé, consoante 

se extrai da primeira parte do artigo 55 da Lei 9.099/95, que excepciona 

claramente o litigante de má-fé. Vejamos: “Art. 55. A sentença de primeiro 

grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, 

ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o 

recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que 

serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de 

condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa”. 

(g.n.) Portanto, perfeitamente cabível a multa ora aplicada. Ante o exposto, 

opino pela IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial condenando o Reclamante em 

litigância de má-fé e, por conseguinte, ao pagamento das custas do 

processo e a pagar a Reclamada o valor correspondente à multa de 2% 

(dois por cento) do valor da causa e honorários advocatícios no valor de 

10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa devidamente 

atualizado, de acordo com o artigo 81, do Código de Processo Civil c/c art. 

55 da Lei 9.099/95, e, ainda, opino pela PROCEDÊNCIA do pedido 

contraposto para que a Reclamante pague a Reclamada o valor de R$ 

59,00 (cinqüenta e nove reais), ambos acrescidos dos respectivos juros e 

correção monetária, a partir do inadimplemento da obrigação, com 

resolução do mérito, nos moldes do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. É o projeto de sentença que submeto à apreciação do 

Excelentíssimo juiz de Direito do Juizado Especial Cível para homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes 

por seus patronos. Pollianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

______________________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da 

Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos 

e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com 

o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 22 de março de 2020 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001654-94.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

RAONE DA SILVA RODRIGUES (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))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM S E N T E N Ç A Processo nº 

1001654-94.2019.8.11.0086 Reclamante: RAONE DA SILVA RODRIGUES 

Reclamada: TELEFÔNICA BRASIL S.A. I - RELATÓRIO Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. II – PRELIMINAR 

Inicialmente, a Reclamada levanta preliminar alegando a impossibilidade de 

inversão do ônus da prova, contudo, em razão da mesma se confundir 

com o mérito da lide, com ele será analisada. Afasto, outrossim, a 

preliminar de não apresentação de documento indispensável à propositura 

da ação, pois o extrato da inscrição restritiva foi juntado no id. n. 

21937404 dos autos. Superadas as análises das questões expostas, 

passo à apreciação do mérito. III - MÉRITO Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, o caso comporta julgamento 

antecipado, e não havendo necessidade de produção de prova em 

audiência, passo ao julgamento da lide, nos moldes do artigo 355, I, do 

CPC. Trata-se de demanda em que a causa de pedir funda-se na alegação 

de inscrição indevida dos dados do Reclamante nos cadastros de 

proteção ao crédito, realizada pela Requerida, por débito no valor de R$ 

175,80 (cento e setenta e cinco reais e oitenta centavos), relativo ao 

contrato nº. o 0238431548. O Autor sustenta que havia pactuado com a 

empresa Demandada os serviços de telefonia e internet, por meio do 

contrato em comento, no qual foi acordado o plano no valor fixo mensal de 

R$ 29,90 (vinte e nove reais e noventa centavos), contudo, a partir do 

terceiro mês subsequente à contratação, a Requerida lhe enviou uma 

fatura de consumo no valor de R$ 151,40 (cento e cinquenta e um reais e 

quarenta centavos), o qual alega ser exorbitante. Aduz que tentou 

resolver o problema administrativamente, porém, não obteve êxito. Por fim, 

requer a declaração de inexistência de negócio jurídico entre as partes, 

bem como indenização por danos morais. A Reclamada, em sua defesa, 

sustenta que não praticou nenhum ato ilícito, uma vez que o Reclamante 

era titular da linha telefônica nº 65-99600-1557, qual contratou e utilizou os 

serviços, constando débitos em aberto, sendo devida a inscrição dos 

dados no cadastro de proteção ao crédito. Pugnou pela improcedência da 

ação e pela condenação do Requerente ao pagamento dos débitos 

discutidos nos autos e nas penas de litigância de má-fé. Anoto, num 

primeiro momento, que ao Reclamante assiste o direito à inversão do ônus 

da prova, na medida em que, além de se tratar de uma relação de 

consumo, encontra-se ela em situação de inferioridade frente à 

Reclamada, notadamente nos aspectos técnico e probatório. Em 

contrapartida, cediço que cabe à parte Autora comprovar o mínimo 

necessário do direito que alega ter, ou seja, no presente caso cabia ao 

Requerente demonstrar que de fato houve a emissão de fatura com 

valores acima do contratado e, ainda, quanto ao pagamento das faturas 

anteriores que demostram o adimplemento e o suposto valor fixo do plano 

contratado, o que não ocorreu no evento. Assim, conforme se observa 

dos documentos encartados, relativos à negativação e à alegação de 

descumprimento contratual por parte da Ré, o Demandante não se 

desincumbiu do ônus probatório que lhe é imposto, a teor do artigo 373, I 

do CPC, em que pese a inversão do ônus da prova, como já mencionado, 

porquanto sequer consta nos autos algum indício mínimo de prova 

constitutiva do seu direito; não há a mínima demonstração de que a 

cobrança está em discrepância do valor pactuado contratualmente, bem 

como que a negativação está indevida. Depreende-se, portanto, que as 

alegações do Autor não se sustentam quando verificada a sua 

inadimplência perante a empresa Demandada, em relação ao contrato 

discutido nos autos, já que incontroversa a relação contratual entre as 

partes neste ponto. Deste modo, não restou comprovado qualquer ilicitude 

a ser atribuída à Reclamada quanto à inscrição nos órgãos protetivos 

registrada no valor de R$ 175,80 (cento e setenta e cinco reais e oitenta 

centavos), concernente ao contrato nº 0238431548. Portanto, em razão 

da não comprovação de cobrança a maior do valor contratado, e ante a 

ausência de verossimilhança nas alegações do Reclamante, não há se 

falar em falha na prestação de serviço capaz de ensejar os danos 

conforme pleiteados na inicial, tampouco em inexistência de débito. A 

propósito: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA, REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO E DANO MORAL. AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. Não 

demonstrada a cobrança de valores relacionados ao serviço de internet e 

plano de minutos SMS supostamente não contratados pelo consumidor. O 
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ônus da prova, como é sabido, compete a quem alega (artigo 333, I, do 

CPC). E quem alega e nada prova, ou prova de modo duvidoso, não pode 

ser vitorioso em juízo. Autor que não se desincumbiu de comprovar, ainda 

que minimamente, a verossimilhança das suas alegações. Improcedência 

da pretensão de declaração de inexistência de débito, devolução de 

valores e de indenização por danos morais que se mantém. Sentença 

confirmada. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME. (Apelação 

Cível Nº 70065579799, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Julgado em 16/07/2015). (grifei) 

Quanto ao pedido contraposto apresentado pela Reclamada, o mesmo 

deve ser parcialmente acolhido, posto que restou comprovada a licitude do 

valor cobrado, concernente ao contrato nº 0238431548, e a inadimplência 

do Autor quanto aos débitos demonstrados nos autos. Assim, a 

condenação fica restringida ao débito negativado, ou seja, no valor de R$ 

175,80 (cento e setenta e cinco reais e oitenta centavos), que deverá ser 

devidamente corrigido monetariamente e acrescido de juros desde a data 

do vencimento da dívida, conforme previsão contratual. Por fim, em 

relação ao pedido de condenação às penas de litigância de má-fé, 

entendo que não merece acolhimento, uma vez que não restou 

caracterizada nenhuma das hipóteses do art. 80 do CPC. IV- DISPOSITIVO 

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo 

Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na inicial. 

Outrossim, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido contraposto 

apresentado, e assim o faço para CONDENAR o Reclamante a pagar à 

Reclamada o valor de R$ 175,80 (cento e setenta e cinco reais e oitenta 

centavos), que deverá ser devidamente corrigido monetariamente e 

acrescido de juros desde a data do vencimento da dívida, conforme 

previsão contratual. Sem custas processuais e honorários advocatícios 

nesta fase, em razão do disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

com as anotações e cautelas legais. Submeto o presente projeto de 

sentença ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Fernanda Faustino Pereira Juíza 

Leiga

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010533-15.2012.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ORLANDO MARCARINI (REQUERENTE)

ESPOLIO DE ORLANDO MARCARINI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CEMAT - CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE 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 8010533-15.2012.8.11.0086 

REQUERENTE: ESPOLIO DE ORLANDO MARCARINI, ORLANDO MARCARINI 

REQUERIDO: CEMAT - CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S.A 

Vistos, etc. Dispenso o relatório consoante permite o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. Da análise dos autos denota-se que a Executada 

informou o cumprimento integral da obrigação, consoante petição de id. n. 

6452727. Intimada a parte reclamante para manifestar sobre a referida 

petição, esta quedou-se inerte. Com efeito, disciplina o art. 924, II do 

Código de Processo Civil que a extinção da execução ocorre quando há a 

satisfação da obrigação, razão pela qual, a extinção do feito é medida que 

se impõe. Ante o exposto, opino pela declaração da extinção da presente 

execução, com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de 

Processo Civil. Após, arquivem-se. É o parecer que submeto à apreciação 

do Excelentíssimo juiz de direito do Juizado Especial Cível para 

homologação, nos termos do art. 40 da mesma Lei. Pollianna Mesquita de 

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, 18 de março de 2020 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010691-31.2016.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON JOSE LOPES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR KARASIAKI OAB - MT16837/O (ADVOGADO(A))

RAFAELA KARASIAKI OAB - MT19766/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSEMAR ARAUJO ALENCAR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010691-31.2016.8.11.0086 

EXEQUENTE: WILSON JOSE LOPES EXECUTADO: ROSEMAR ARAUJO 

ALENCAR Vistos, etc. Dispenso o relatório consoante permite o artigo 38 

da Lei 9.099/95. Decido. Da análise dos autos denota-se que o Exequente 

informou o cumprimento integral da obrigação, consoante petição de id. n. 

30331596. Com efeito, disciplina o art. 924, II do Código de Processo Civil 

que a extinção da execução ocorre quando há a satisfação da obrigação, 

razão pela qual, a extinção do feito é medida que se impõe. Ante o 

exposto, opino pela declaração da extinção da presente execução, com 

fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. 

Após, arquivem-se. É o parecer que submeto à apreciação do 

Excelentíssimo juiz de direito do Juizado Especial Cível para homologação, 

nos termos do art. 40 da mesma Lei. Pollianna Mesquita de Moraes Juíza 

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, 17 de março de 2020 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002114-81.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA CRISTINA DO CARMO OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIBERTO COSTA NEVES OAB - MT0013225A (ADVOGADO(A))

GISELLE BELAS DE OLIVEIRA VIEIRA OAB - BA49355 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1002114-81.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: CELIA CRISTINA DO CARMO OLIVEIRA REQUERIDO: MATO 

GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, 

etc. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38, caput, da Lei n. 

9.099/95, aplicável também aos processos regidos pela Lei n. 

12.153/2009, por força do disposto no artigo 27 desta última. Decido. O 

feito comporta o julgamento antecipado do mérito, a teor do artigo 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil, porquanto a análise das alegações e 

dos documentos carreados é suficiente para resolução das questões 

fáticas. Passo a analisar o mérito. Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexigibilidade de Contribuição Previdenciária c.c Pedido Liminar de 

Suspensão dos Descontos Indevidos c.c. Restituição de Valores proposta 

por Celia Cristina do Carmo Oliveira em desfavor de Estado de Mato 

Grosso e Mato Grosso Previdência – MTPREV. Alega a Reclamante que é 

servidora pública efetiva (Técnica Administrativa do Ensino Fundamental) 

e, que desde agosto de 2014 vem sofrendo descontos de contribuição 

previdenciária equivalente a 11% em relação a função de dedicação 

exclusiva. Pugna pela restituição dos valores pagos indevidamente a título 

de contribuição previdenciária. Em contestação, os reclamados 

limitaram-se a alegar a legitimidade da cobrança da contribuição 

previdenciária sobre a função de dedicação exclusiva da autora. A LC nº 
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560, de 31/12/2014 estabelece que o MT-PREV é entidade autárquica com 

personalidade jurídica própria, dotada de autonomia administrativa, 

financeira e patrimonial, portanto, competente para responder pelas 

restituições de contribuição previdenciária a partir de sua criação 

(01/01/2015). A questão trazida a juízo não demanda maiores digressões, 

pois denota-se do art. 40, §3º, da Constituição Federal, que a 

aposentadoria terá como parâmetro a remuneração do cargo efetivo. 

Assim, a contribuição previdenciária deverá incidir somente sobre este. O 

Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o tema 163 da repercussão geral, 

firmou entendimento no sentido de que "(...) 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 nº 

593068/SC). Na mesma linha o entendimento da Turma Recursal Única: E M 

E N T A RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO 

DE FAZER C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO - CONTRIBUIÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA - PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO - COBRANÇA SOBRE 

A GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DE DEDICAÇÃO 

EXCLUSIVA - COBRANÇA INDEVIDA - RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO. 1- É indevida a cobrança da contribuição previdenciária sobre 

a totalidade dos proventos da servidora, devendo incidir o encargo 

somente sobre o valor recebido pelo cargo efetivo exercido, uma vez que 

a gratificação não incidirá nos cálculos dos proventos da aposentadoria. 

2- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão 

do art. 46 da Lei nº 9.099/95. (N.U 1001117-06.2017.8.11.0010, TURMA 

RECURSAL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado 

em 27/11/2018, Publicado no DJE 30/11/2018) RECURSO INOMINADO - 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DO 

INDÉBITO - ILEGITIMIDADE PASSIVA EM RELAÇÃO A PARTE DOS 

PEDIDOS - RECONHECIDA DE OFÍCIO - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - 

PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO - SUSPENSÃO DA COBRANÇA SOBRE A 

GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DE DEDICAÇÃO 

EXCLUSIVA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Reconhecida, de 

ofício, a ilegitimidade passiva do recorrido referente aos pedidos de 

restituição da contribuição previdenciária cobrada a partir de janeiro/2015, 

pois em dezembro/2014, por meio da Lei Complementar nº 560, foi 

instituída a MTPREV, entidade autárquica com personalidade jurídica 

própria, dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial e 

competente para responder pela “arrecadação dos recursos e cobrança 

das contribuições necessárias ao custeio do RPPS/MT”. 2. É indevida a 

cobrança da contribuição previdenciária sobre a totalidade dos proventos 

do servidor, devendo incidir o encargo somente sobre o valor recebido 

pelo cargo efetivo exercido, uma vez que a gratificação não incidirá nos 

cálculos dos proventos da aposentadoria do servidor. 3. Recurso 

conhecido e provido. VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, 

Julgado em 19/06/2018, Publicado no DJE 20/06/2018). Verifico, portanto, 

que o caso tratado nos autos se encontra pacificado na jurisprudência, de 

modo que a incidência do desconto previdenciário deve ser limitada tão 

somente à remuneração relativa ao cargo efetivo. Extrai-se das fichas 

financeiras da Reclamante que a contribuição previdenciária de 11% 

(onze por cento) incidiu sobre o valor descrito no “FDE.SECRET.ESC/PEB”, 

o que é vedado por lei. Desse modo, a Reclamante faz jus ao recebimento 

das diferenças que lhe foram cobradas a maior na forma simples, haja 

vista a incidência indevida da alíquota previdenciária, por se tratar de 

verba que não é incorporada à remuneração dos servidores para fins de 

cálculo dos proventos de aposentadoria. Nos casos de repetição de 

indébito de natureza tributária, as Súmulas 162, 188 e 523 do STJ 

disciplinam a aplicação dos mesmos critérios pelos quais a Fazenda 

Pública corrige seus créditos tributários, ou seja, a correção monetária 

incide a partir do pagamento indevido e os juros moratórios, a partir do 

trânsito em julgado. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE 

RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DESCONTADA 

INDEVIDAMENTE – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – 

INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA APENAS NO QUE TANGE AO 

ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA APLICAVEL E TERMO INICIAL DOS 

JUROS DE MORA – APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL 

DO TJMT – JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS A CONTAR DO TRÂNSITO 

EM JULGADO DA SENTENÇA – SÚMULA 188 DO STJ – CORREÇÃO 

MONETÁRIA PELO IGP-DI-FGV A PARTIR DO PAGAMENTO INDEVIDO – 

SÚMULA 162 DO STJ – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. É cabível a restituição 

dos valores descontados indevidamente do servidor aposentado, a título 

de contribuição previdenciária, no percentual de 11% (onze por cento) 

sobre o limite para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social, 

nos termos do § 18 do artigo 40 da Constituição Federal e artigo 2º, II, da 

Lei Complementar n. 202/2004. Em repetição de indébito da contribuição 

previdenciária, incide os juros moratórios de 1% ao mês, devidos a partir 

do trânsito em julgado da sentença, nos moldes da Súmula 188 do STJ. Já 

a Correção monetária incide pelo IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas, ou 

por outro índice de caráter nacional que o substitua (artigos 42 e 44 da Lei 

nº 7.098/98 e Súmula166 do STJ), incidente a partir do pagamento indevido 

(Súmula 162 do STJ). Sentença parcialmente reformada quanto ao índice 

de atualização da correção monetária e aos juros computados a partir do 

trânsito em julgado. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 

0039076-76.2010.8.11.0041, TURMA RECURSAL, PATRICIA CENI DOS 

SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 03/12/2019, Publicado no DJE 

04/12/2019) A Súmula 188 do STJ dispõe que “os juros moratórios, na 

repetição do indébito, são devidos a partir do trânsito em julgado da 

sentença”. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos 

formulados na inicial, com fundamento no art. 487, I, do CPC, para: a) 

DECLARAR a inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre as 

parcelas recebidas da função de dedicação exclusiva, e; b) CONDENAR o 

Reclamado Estado de Mato Grosso a restituição dos valores descontados 

a maior no período de agosto de 2014 até dezembro de 2014 e, 

CONDENAR o Reclamado MTPREV a restituição dos valores descontados 

a maior no período de janeiro de 2015 até a efetiva suspensão da 

cobrança de contribuição previdenciária sobre a função de dedicação 

exclusiva, a ser acrescido de correção monetária pelo Índice Geral de 

Preços, Conceito Disponibilidade Interna (IGP-DI/FGV), desde o 

desembolso, e juros de mora equivalentes a 1% (um) por cento ao mês, 

contados do trânsito em julgado, respeitado o teto dos Juizados Especiais, 

nos termos do artigo 39 da Lei 9.099/95 c/c art. 27 da Lei 12.153/09. 

Outrossim, opino pela manutenção da decisão que antecipou os efeitos da 

tutela [id. 25888376]. Sem reexame necessário, a teor do artigo 11 da Lei 

12.153/2009. Deixo de fixar custas e honorários advocatícios, porque 

incabível nesta fase, consoante disposto nos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. É o projeto de sentença que submeto à apreciação do 

Excelentíssimo juiz de direito do Juizado Especial da Fazenda Pública para 

homologação, nos termos do art. 40 da mesma Lei. Homologada, 

intimem-se as partes nas pessoas de seus procuradores. Pollianna 

M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

___________________________________ Vistos, etc. Com fundamento 

no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam 

seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 18 de março de 2020 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010327-25.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIO RIBEIRO MENDES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO DE ALMEIDA VILELA OAB - MT0009538A (ADVOGADO(A))

ANDRE DE ALMEIDA VILELA OAB - MT0011012A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BEACH COCO LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIO CESAR TEIXEIRA OAB - GO16188 (ADVOGADO(A))

AMELIO DIVINO MARIANO OAB - GO9438 (ADVOGADO(A))

MAGNA LOPES OAB - MT22388/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010327-25.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: JOSE MARIO RIBEIRO MENDES REQUERIDO: BEACH COCO 

LTDA - ME Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. 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 é meramente de 

direito, mostrando-se, por outro lado, suficiente a prova documental 
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produzida, para dirimir as questões de fato suscitadas, de modo que 

desnecessário se faz designar audiência de instrução para a produção de 

novas provas. Não vislumbro 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 descritas no artigo 

337 do Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

questão controvertida. Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por José 

Mário Ribeiro Mendes em desfavor de Beach Coco Ltda.-ME Sustenta o 

Reclamante que é credor da Reclamada do valor R$ 20.000,00 (vinte mil 

reais) representado pelo cheque que veio anexado. Aduz que não foi 

possível receber a quantia de forma espontânea, o que ensejou a 

propositura da presente ação de cobrança. Pois bem, nota-se que a 

Reclamada foi regularmente citada, consoante de infere do AR anexado a 

id. n. 9810623, contudo, deixou de comparecer a audiência de conciliação 

e de apresentar contestação, tornando-se, dessa forma, revel. Desta 

maneira, extrai-se do artigo 20 da Lei 9.099/95 que: Art. 20. Não 

comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de 

instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no 

pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz. E ainda o 

artigo 344 do Código de Processo Civil estabelece que: Art. 344. Se o réu 

não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. Logo, a 

procedência da pretensão contida na inicial, com o reconhecimento dos 

efeitos da revelia, é medida que se impõe. É cediço que a garantia da 

ampla defesa não se trata de uma obrigação imposta à parte, porém, 

faculta-se ao réu a possibilidade de contestar os fatos alegados pela 

parte contrária. Contudo, caso a parte haja com contumácia, ou seja, deixe 

de contestar os fatos articulados pelo autor, prevê a legislação 

processual civil a sua penalização, uma vez que, descumprido o seu ônus 

processual, caracteriza a revelia, como se vê no caso. Nesse sentido, 

necessário acrescentar que: “A falta de contestação, quando leve a que 

se produzam os efeitos da revelia, exonera o autor de provar os fatos 

deduzidos como fundamento do pedido e inibe a produção de prova pelo 

réu, devendo proceder o julgamento antecipado da lide. Se, entretanto, de 

documentos trazidos com a inicial se concluir que os fatos se passaram 

de forma diversa do nela narrado, o juiz haverá que considerar o que 

deles resulte e não se firmar em presunção que se patenteia contrária à 

realidade (RSTJ 88/115)”. (in Código de Processo Civil e legislação 

processual em vigor, 37ª edição, ed. Saraiva, 2005, da lavra de Theotonio 

Negrão e José Roberto F. Gouvêa, nota 6, pg. 422). No entanto, diante do 

princípio do livre convencimento do juiz, tenho que os elementos de provas 

constantes nos autos, corroborado com a revelia da Reclamada, impõe o 

reconhecimento da prescindibilidade da produção de provas em audiência, 

o que autoriza o julgamento antecipado do mérito. Partindo dessas 

premissas, entendo que os fatos alegados pelo Reclamante, somente não 

se reputarão verdadeiros, quando do contrário resultar da convicção do 

juiz. Com efeito, não é o caso dos autos, pois, além da inércia do 

Reclamado, a pretensão se mostra devidamente amparada 

documentalmente. Ante o exposto, opino pela PROCEDÊNCIA da pretensão 

contida na inicial para o fim de CONDENAR a Reclamada a pagar ao 

Reclamante o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com juros de mora de 

1% a.m. a partir da data da apresentação do cheque e correção monetária 

desde a emissão do título, com resolução do mérito consoante o disposto 

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). É o parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz 

de Direito do Juizado Especial Cível para homologação conforme preceitua 

o artigo 40 Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes. Ana Lídia do 

C a r m o  R i b e i r o  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, 20 de setembro de 2017 CASSIO LEITE 

DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003129-85.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ENRIQUE FRANCA CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1003129-85.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: ENRIQUE FRANCA CARVALHO REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Prima facie, opino pelo recebimento da 

petição inicial eis que de acordo com o 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 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 para a produção de novas provas. Verifico a existência de 

conexão entre três ações ajuizadas pelo Reclamante desta maneira, 

estabelece o Código de Processo Civil que: Art. 55. Reputam-se conexas 

2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de 

pedir. § 1o Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão 

conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado. A corroborar com 

o ora exposto, cito o julgado abaixo: “A conexão pressupõe a existência 

de causas que, embora não sejam iguais, guardam em si algum vínculo, 

uma relação de afinidade, o que denota que o alcance da regra de 

conexão tem sido alargado, de modo a se interpretar o vocábulo “comum”, 

contido no texto legal, como uma indicação do legislador de que, para 

caracterizar a conexão, seria desnecessária a identidade total dos 

elementos da ação, bastando tão somente uma identidade parcial”(STJ-3ª 

T., REsp 1.226.016, Min. Nancy Andrighi, j. 15.3.11, DJ 25.3.11). Na 

hipótese, não há dúvida que a causa se relaciona com outras também em 

trâmite perante este Juizado Especial Cível, pois, ao que consta, o 

Reclamante ingressou também com os processos de n. 

1003127-18.2019.8.11.0086 e 1003125-48.2019.8.11.0086 que igualmente 

aguardam prolação de sentença, o que enseja o julgamento simultâneo 

das ações. Opino pelo afastamento da preliminar de indeferimento da 

inicial pela não apresentação de documento indispensável à propositura 

da ação, pois o extrato da inscrição restritiva consta na id. n. 27515287 

dos autos, estando preenchidos os requisitos do art. 14 da Lei 9.099/95. 

Quanto a preliminar de indeferimento da inicial decorrente da ausência de 

comprovante de endereço em nome do Reclamante, apesar deste juízo 

entender que a sua apresentação seja imprescindível, me curvo ao 

posicionamento da Turma Recursal ao decidir pela dispensabilidade de tal 

documento, consoante julgado abaixo transcrito: RECURSO INOMINADO - 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - AUSÊNCIA 

DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DA RECLAMANTE - 

DISPENSABILIDADE - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - APLICAÇÃO DO 

ARTIGO 1.013, § 3º, I, CPC/15 - CAUSA MADURA - INSCRIÇÃO DO 

CONSUMIDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - ALEGAÇÃO DE 

FRAUDE - DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA ORIGEM DO DÉBITO 

APRESENTADO NA DEFESA - NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - AUSENTE 

DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A 

determinação para apresentação de comprovante de residência em nome 

da parte autora revela formalismo excessivo, mormente porque os 

Juizados Especiais são regidos pelos princípios da informalidade e 

simplicidade, de modo que a ausência do documento não resulta em 

indeferimento da petição inicial[...]. [TJMT – Turma Recursal Única – 

Recurso Inominado: 8010647-12.2016.8.11.0086. Rel. Des(a). VALDECI 

MORAES SIQUEIRA. Julgado em 07.02.2018]. [g.n.] Passo a analisar o 

mérito. Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c 

Indenização por Danos Morais proposta por Enrique Franca Carvalho em 

desfavor de Banco Bradesco S.A. Sustenta o Reclamante que seu nome 

foi indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pelo 

Reclamado em razão de débitos que alega desconhecer, por não possuir 

relação jurídica. Desta forma propôs a presente ação requerendo a 

declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais. Em 

sede de contestação o Reclamado não elide as pretensões do 
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Reclamante, se restringindo a alegar a exigibilidade do débito, afirmando 

ser a anotação restritiva legítima e a combater a existência de danos 

morais. No entanto, as alegações do Reclamado não subsistem, pois não 

apresentou prova mínima de que o valor objeto da inscrição restritiva é 

devido, deixando de comprovar por meio de documentos, como o contrato 

entabulado com o Reclamante onde pudesse anuir com a prestação de 

serviços bancários, capazes de amparar as suas alegações e constatar a 

alegada inadimplência. Assinalo que a única prova produzida pelo 

Reclamado, 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: RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO 

DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – 

INSCRIÇÃO EM SERASA E SPC – DANO MORAL – SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – TELAS 

SISTÊMICAS – DOCUMENTO UNILATERAL E SEM VALOR PROBATÓRIO – 

DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – SENTENÇA INTEGRALMENTE 

REFORMADA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA – RECURSO 

CONHECIDO PARCIALMENTE E PROVIDO. A tese de defesa da parte 

Recorrida se baseia em telas sistêmicas, que conforme entendimento 

sedimentado pela Turma Recursal Única, são documentos unilaterais 

desprovidos 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 re ipsa 

(precedentes do STJ), sendo cabível a indenização pretendida. Via de 

consequência, imperioso afastar a condenação de litigância de má-fé 

imposta. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 

1000841-30.2018.8.11.0045, TURMA RECURSAL, MARCELO SEBASTIAO 

PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 17/02/2020, 

Publicado no DJE 19/02/2020) No caso, o Reclamante afirma não 

reconhecer a dívida, desta forma, incumbia ao banco instruir sua 

contestação com provas irrefutáveis da existência da relação contratual 

ou da pendência financeira, obrigação da qual não se desvencilhou. 

Portanto, o Reclamado 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 do 

Reclamado ao incluir o nome do Reclamante no cadastro de proteção ao 

crédito por débitos 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 do Reclamado. 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 fixação de indenização nas 03 

ações, bem como, a inércia do Reclamante em tentar solucionar a questão 

de forma administrativa, seja por contato direito com o Reclamado, via 

PROCON ou outro meio alternativo de resolução de conflitos, o valor 

indenizatório vai fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), sopesadas as 

circunstâncias do evento danoso e a finalidade compensatória e 

disciplinadora da indenização. Ademais, resta afastar a incidência da 

Súmula 385 do STJ, pois, in casu, não há negativações preexistentes, 

conforme exige o verbete da referida súmula para descaracterizar o 

dever de indenizar. Ante o exposto, opino pela PROCEDÊNCIA da 

pretensão para DECLARAR inexistente os débitos objeto da inscrição 

restritiva e para CONDENAR o Reclamado a pagar ao Reclamante a 

quantia de R$ 3.000,00 (três mil 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 de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

_________________________________________________________ 

Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO 

por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a 

sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 21 de março de 2020 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003125-48.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ENRIQUE FRANCA CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1003125-48.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: ENRIQUE FRANCA CARVALHO REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Prima facie, opino pelo recebimento da 

petição inicial eis que de acordo com o 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 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 para a produção de novas provas. Verifico a existência de 

conexão entre três ações ajuizadas pelo Reclamante desta maneira, 

estabelece o Código de Processo Civil que: Art. 55. Reputam-se conexas 

2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de 

pedir. § 1o Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão 

conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado. A corroborar com 

o ora exposto, cito o julgado abaixo: “A conexão pressupõe a existência 

de causas que, embora não sejam iguais, guardam em si algum vínculo, 

uma relação de afinidade, o que denota que o alcance da regra de 

conexão tem sido alargado, de modo a se interpretar o vocábulo “comum”, 

contido no texto legal, como uma indicação do legislador de que, para 

caracterizar a conexão, seria desnecessária a identidade total dos 

elementos da ação, bastando tão somente uma identidade parcial”(STJ-3ª 

T., REsp 1.226.016, Min. Nancy Andrighi, j. 15.3.11, DJ 25.3.11). Na 

hipótese, não há dúvida que a causa se relaciona com outras também em 

trâmite perante este Juizado Especial Cível, pois, ao que consta, o 
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Reclamante ingressou também com os processos de n. 

1003127-18.2019.8.11.0086 e 1003129-85.2019.8.11.0086 que igualmente 

aguardam prolação de sentença, o que enseja o julgamento simultâneo 

das ações. Opino pelo afastamento da preliminar de indeferimento da 

inicial pela não apresentação de documento indispensável à propositura 

da ação, pois o extrato da inscrição restritiva consta na id. n. 27515287 

dos autos, estando preenchidos os requisitos do art. 14 da Lei 9.099/95. 

Quanto a preliminar de indeferimento da inicial decorrente da ausência de 

comprovante de endereço em nome do Reclamante, apesar deste juízo 

entender que a sua apresentação seja imprescindível, me curvo ao 

posicionamento da Turma Recursal ao decidir pela dispensabilidade de tal 

documento, consoante julgado abaixo transcrito: RECURSO INOMINADO - 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - AUSÊNCIA 

DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DA RECLAMANTE - 

DISPENSABILIDADE - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - APLICAÇÃO DO 

ARTIGO 1.013, § 3º, I, CPC/15 - CAUSA MADURA - INSCRIÇÃO DO 

CONSUMIDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - ALEGAÇÃO DE 

FRAUDE - DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA ORIGEM DO DÉBITO 

APRESENTADO NA DEFESA - NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - AUSENTE 

DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A 

determinação para apresentação de comprovante de residência em nome 

da parte autora revela formalismo excessivo, mormente porque os 

Juizados Especiais são regidos pelos princípios da informalidade e 

simplicidade, de modo que a ausência do documento não resulta em 

indeferimento da petição inicial[...]. [TJMT – Turma Recursal Única – 

Recurso Inominado: 8010647-12.2016.8.11.0086. Rel. Des(a). VALDECI 

MORAES SIQUEIRA. Julgado em 07.02.2018]. [g.n.] Passo a analisar o 

mérito. Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c 

Indenização por Danos Morais proposta por Enrique Franca Carvalho em 

desfavor de Banco Bradesco S.A. Sustenta o Reclamante que seu nome 

foi indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pelo 

Reclamado em razão de débitos que alega desconhecer, por não possuir 

relação jurídica. Desta forma propôs a presente ação requerendo a 

declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais. Em 

sede de contestação o Reclamado não elide as pretensões do 

Reclamante, se restringindo a alegar a exigibilidade do débito, afirmando 

ser a anotação restritiva legítima e a combater a existência de danos 

morais. No entanto, as alegações do Reclamado não subsistem, pois não 

apresentou prova mínima de que o valor objeto da inscrição restritiva é 

devido, deixando de comprovar por meio de documentos, como o contrato 

entabulado com o Reclamante onde pudesse anuir com a prestação de 

serviços bancários, capazes de amparar as suas alegações e constatar a 

alegada inadimplência. Vejamos o entendimento jurisprudencial: 

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INCLUSÃO EM ÓRGÃO 

DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - PROVA 

AUSENTE - ÔNUS DE QUEM ALEGA - ART. 373, INCISO II, DO CPC/2015 - 

DANO MORAL IN RE IPSA - VALOR DA REPARAÇÃO INSUFICIENTE - 

ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA - RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE 

PROVIDO - RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO. Nas ações declaratórias 

negativas de dívida, cabe ao réu comprovar a legitimidade da cobrança 

(art. 373, inciso II, do CPC/2015). Não o fazendo, considera-se inexistente 

o débito lançado sem que fosse demonstrada a relação jurídica entre as 

partes, e a inscrição em órgão restritivo de crédito configura ato ilícito 

passível de reparação, sendo presumido o dano moral daí decorrente e 

portanto dispensada a produção de prova. Se o montante indenizatório 

fixado está abaixo do que vem sendo estipulado pelo STJ e por este 

Tribunal, deve ser majorado. (TJMT. Ap. 30815/2018, DES. RUBENS DE 

OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 13/06/2018, Publicado no DJE 18/06/2018) (g.n.) No caso, o 

Reclamante afirma não reconhecer a dívida, desta forma, incumbia ao 

banco instruir sua contestação com provas irrefutáveis da existência da 

relação contratual ou da pendência financeira, obrigação da qual não se 

desvencilhou. Portanto, o Reclamado 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 do Reclamado ao incluir o nome do Reclamante no cadastro de 

proteção ao crédito por débitos 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 do Reclamado. 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 fixação 

de indenização nas 03 ações, bem como, a inércia do Reclamante em 

tentar solucionar a questão de forma administrativa, seja por contato 

direito com o Reclamado, via PROCON ou outro meio alternativo de 

resolução de conflitos, o valor indenizatório vai fixado em R$ 3.000,00 

(três mil reais), sopesadas as circunstâncias do evento danoso e a 

finalidade compensatória e disciplinadora da indenização. Ademais, resta 

afastar a incidência da Súmula 385 do STJ, pois, in casu, não há 

negativações preexistentes, conforme exige o verbete da referida súmula 

para descaracterizar o dever de indenizar. Ante o exposto, opino pela 

PROCEDÊNCIA da pretensão para DECLARAR inexistente os débitos 

objeto da inscrição restritiva e para CONDENAR o Reclamado a pagar ao 

Reclamante a quantia de R$ 3.000,00 (três mil 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, 21 de março de 2020 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003127-18.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ENRIQUE FRANCA CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1003127-18.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: ENRIQUE FRANCA CARVALHO REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Prima facie, opino pelo recebimento da 
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petição inicial eis que de acordo com o 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 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 para a produção de novas provas. Verifico a existência de 

conexão entre três ações ajuizadas pelo Reclamante desta maneira, 

estabelece o Código de Processo Civil que: Art. 55. Reputam-se conexas 

2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de 

pedir. § 1o Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão 

conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado. A corroborar com 

o ora exposto, cito o julgado abaixo: “A conexão pressupõe a existência 

de causas que, embora não sejam iguais, guardam em si algum vínculo, 

uma relação de afinidade, o que denota que o alcance da regra de 

conexão tem sido alargado, de modo a se interpretar o vocábulo “comum”, 

contido no texto legal, como uma indicação do legislador de que, para 

caracterizar a conexão, seria desnecessária a identidade total dos 

elementos da ação, bastando tão somente uma identidade parcial”(STJ-3ª 

T., REsp 1.226.016, Min. Nancy Andrighi, j. 15.3.11, DJ 25.3.11). Na 

hipótese, não há dúvida que a causa se relaciona com outras também em 

trâmite perante este Juizado Especial Cível, pois, ao que consta, o 

Reclamante ingressou também com os processos de n. 

1003125-48.2019.8.11.0086 e 1003129-85.2019.8.11.0086 que igualmente 

aguardam prolação de sentença, o que enseja o julgamento simultâneo 

das ações. Opino pelo afastamento da preliminar de indeferimento da 

inicial pela não apresentação de documento indispensável à propositura 

da ação, pois o extrato da inscrição restritiva consta na id. n. 27515577 

dos autos, estando preenchidos os requisitos do art. 14 da Lei 9.099/95. 

Quanto a preliminar de indeferimento da inicial decorrente da ausência de 

comprovante de endereço em nome do Reclamante, apesar deste juízo 

entender que a sua apresentação seja imprescindível, me curvo ao 

posicionamento da Turma Recursal ao decidir pela dispensabilidade de tal 

documento, consoante julgado abaixo transcrito: RECURSO INOMINADO - 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - AUSÊNCIA 

DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DA RECLAMANTE - 

DISPENSABILIDADE - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - APLICAÇÃO DO 

ARTIGO 1.013, § 3º, I, CPC/15 - CAUSA MADURA - INSCRIÇÃO DO 

CONSUMIDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - ALEGAÇÃO DE 

FRAUDE - DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA ORIGEM DO DÉBITO 

APRESENTADO NA DEFESA - NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - AUSENTE 

DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A 

determinação para apresentação de comprovante de residência em nome 

da parte autora revela formalismo excessivo, mormente porque os 

Juizados Especiais são regidos pelos princípios da informalidade e 

simplicidade, de modo que a ausência do documento não resulta em 

indeferimento da petição inicial[...]. [TJMT – Turma Recursal Única – 

Recurso Inominado: 8010647-12.2016.8.11.0086. Rel. Des(a). VALDECI 

MORAES SIQUEIRA. Julgado em 07.02.2018]. [g.n.] Passo a analisar o 

mérito. Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c 

Indenização por Danos Morais proposta por Enrique Franca Carvalho em 

desfavor de Banco Bradesco S.A. Sustenta o Reclamante que seu nome 

foi indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pelo 

Reclamado em razão de débitos que alega desconhecer, por não possuir 

relação jurídica. Desta forma propôs a presente ação requerendo a 

declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais. Em 

sede de contestação o Reclamado não elide as pretensões do 

Reclamante, se restringindo a alegar a exigibilidade do débito, afirmando 

ser a anotação restritiva legítima e a combater a existência de danos 

morais. No entanto, as alegações do Reclamado não subsistem, pois não 

apresentou prova mínima de que o valor objeto da inscrição restritiva é 

devido, deixando de comprovar por meio de documentos, como o contrato 

entabulado com o Reclamante onde pudesse anuir com a prestação de 

serviços bancários, capazes de amparar as suas alegações e constatar a 

alegada inadimplência. Vejamos o entendimento jurisprudencial: 

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INCLUSÃO EM ÓRGÃO 

DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - PROVA 

AUSENTE - ÔNUS DE QUEM ALEGA - ART. 373, INCISO II, DO CPC/2015 - 

DANO MORAL IN RE IPSA - VALOR DA REPARAÇÃO INSUFICIENTE - 

ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA - RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE 

PROVIDO - RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO. Nas ações declaratórias 

negativas de dívida, cabe ao réu comprovar a legitimidade da cobrança 

(art. 373, inciso II, do CPC/2015). Não o fazendo, considera-se inexistente 

o débito lançado sem que fosse demonstrada a relação jurídica entre as 

partes, e a inscrição em órgão restritivo de crédito configura ato ilícito 

passível de reparação, sendo presumido o dano moral daí decorrente e 

portanto dispensada a produção de prova. Se o montante indenizatório 

fixado está abaixo do que vem sendo estipulado pelo STJ e por este 

Tribunal, deve ser majorado. (TJMT. Ap. 30815/2018, DES. RUBENS DE 

OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 13/06/2018, Publicado no DJE 18/06/2018) (g.n.) No caso, o 

Reclamante afirma não reconhecer a dívida, desta forma, incumbia ao 

banco instruir sua contestação com provas irrefutáveis da existência da 

relação contratual ou da pendência financeira, obrigação da qual não se 

desvencilhou. Portanto, o Reclamado 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 do Reclamado ao incluir o nome do Reclamante no cadastro de 

proteção ao crédito por débitos 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 do Reclamado. 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 fixação 

de indenização nas 03 ações, bem como, a inércia do Reclamante em 

tentar solucionar a questão de forma administrativa, seja por contato 

direito com o Reclamado, via PROCON ou outro meio alternativo de 

resolução de conflitos, o valor indenizatório vai fixado em R$ 3.000,00 

(três mil reais), sopesadas as circunstâncias do evento danoso e a 

finalidade compensatória e disciplinadora da indenização. Ademais, resta 

afastar a incidência da Súmula 385 do STJ, pois, in casu, não há 

negativações preexistentes, conforme exige o verbete da referida súmula 

para descaracterizar o dever de indenizar. Ante o exposto, opino pela 

PROCEDÊNCIA da pretensão para DECLARAR inexistente os débitos 

objeto da inscrição restritiva e para CONDENAR o Reclamado a pagar ao 

Reclamante a quantia de R$ 3.000,00 (três mil 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. 
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Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 21 de março de 2020 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002033-35.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA FAVARETTO CAIRES CANEPPELE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OLIANI RASPINI OAB - MT14330-O (ADVOGADO(A))

ROCILDA MARIA MORAIS COSTA OAB - MT23582/O-O (ADVOGADO(A))

ROBERTA WOBETO BARALDI OAB - MT0014381A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ED NOGUEIRA DE AZEVEDO JUNIOR OAB - PR0020062A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1002033-35.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: AMANDA FAVARETTO CAIRES CANEPPELE REQUERIDO: 

ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS Vistos, etc. 

Dispenso o relatório com respaldo no artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. 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. Não verifico 

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 descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise das questões 

controvertidas. Passo a analisar o mérito. Trata-se de Ação Declaratória 

de Inexigibilidade e Inexistência de Débito c.c Ação de Indenização por 

Danos Morais proposta por Amanda Favaretto Caires Canepelle em 

desfavor de Arthur Lundgren Tecidos S.A – Casas Pernambucanas. 

Relata a Reclamante que seu nome foi indevidamente inscrito nos órgãos 

de proteção ao crédito pela Reclamada em razão de um débito que alega 

desconhecer, por não possuir relação jurídica com a reclamada, bem 

como que isto lhe causou danos morais. Aduz, ainda, que seu documento 

foi falsificado e que foram realizadas compras em seu nome, tendo 

inclusive registrado boletim de ocorrência. 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 da Reclamante, se limitando a alegar a existência de fraude 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 pela 

Reclamante. Provas estas que se existentes seriam capazes de amparar 

as suas alegações e constatar a alegada inadimplência. No caso, a 

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 da Reclamante 

nos órgãos de proteção ao crédito. Outrossim, não prevalece a alegação 

de ocorrência de fraude alegada pela Reclamada, uma vez que, 

assumindo o risco do negócio, é sua a responsabilidade de zelar pela 

lisura de suas contratações e diligenciar no sentido de evitar fraudes 

perpetradas por terceiros, nos exatos moldes da atual jurisprudência 

consoante segue: Direito do Consumidor. Ação de obrigação de fazer c/c 

indenização por danos morais. Sentença de procedência. Negativação 

indevida decorrente de fraude. Responsabilidade da Instituição Financeira. 

Risco do negócio. Na hipótese, o dano moral é in re ipsa e o quantum 

debeatur adequado. A existência de outras negativações ilegítimas e 

questionadas judicialmente pelo devedor não afasta o dever de indenizar, 

mostrando-se inaplicável os termos da Súmula nº 385 do STJ. Verba 

honorária também não comporta majoração, haja vista a baixa 

complexidade da demanda. MANTIDA A SENTENÇA. DESPROVIMENTO 

DOS RECURSOS, NA FORMA DO ARTIGO 557, CAPUT, DO CPC. (TJ-RJ - 

A P E L A Ç Ã O :  A P L  0 1 6 9 8 1 0 8 2 2 0 1 1 8 1 9 0 0 0 1  R J 

0169810-82.2011.8.19.0001. Rel. DES. ANTONIO CARLOS DOS SANTOS 

BITENCOURT, julgado em 08/01/2015, Vigésima Sétima Câmara 

Cível/Consumidor). (destaquei). Logo, restou demonstrada a falha na 

prestação de serviços por parte da Reclamada ao inscrever o nome da 

Reclamante no cadastro de proteção ao crédito por débito que não foi 

comprovado ser de sua responsabilidade. O apontamento do nome da 

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 a 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. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da Reclamante, refletindo 

no patrimônio da Reclamada de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. 

Ademais, resta afastar a incidência da Súmula 385 do STJ, pois, in casu, 

não há negativações preexistentes, conforme exige o verbete da referida 

súmula para descaracterizar o dever de indenizar. Ante o exposto, opino 

pela PROCEDÊNCIA da pretensão inicial para DECLARAR inexistente o 

débito objeto da inscrição restritiva e para CONDENAR a Reclamada a 

pagar a Reclamante a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil 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. Outrossim, opino pela manutenção da decisão que antecipou os 

efeitos da tutela[id. 24625268]. 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. 

P o l l i a n n a  M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

________________________________ Vistos, etc. Com fundamento no 

artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam 

seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 17 de março de 2020 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Comarca de Nova Xavantina
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1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000645-62.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO LUIZ D ERI (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA NUNES DE OLIVEIRA OAB - MT23506/O (ADVOGADO(A))

PRISCILA MACHADO OAB - MT23074/O (ADVOGADO(A))

AMANDA RIOS MARIANO CARDOSO OAB - MT24033/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Magistrado(s):

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA DESPACHO Processo: 1000645-62.2018.8.11.0012. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: CELSO LUIZ D ERI ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Oficie-se a 

Secretaria de Saúde deste Município para que indique médico desta 

municipalidade, no prazo impreterível de 15 (quinze) dias, a fim de atuar no 

presente feito como perito médico, devendo indicar data e local para 

realização de perícia. Após, intimem-se as partes da referida indicação. 

Cumpra-se. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000150-81.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

HORTENCIA DIAS DE ALMEIDA (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))

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA DESPACHO Processo: 1000150-81.2019.8.11.0012. 

REQUERENTE: HORTENCIA DIAS DE ALMEIDA REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. No caso, 

promovo a remessa dos autos ao CEJUSC para que designe nova data de 

audiência de conciliação, em virtude da ausência de intimação pessoal da 

parte autora em audiência anteriormente designada. Intime-se. Cumpra-se. 

Às providências.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000857-83.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

VALMOR ANTONIO BERTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDE ALVES DINIZ OAB - MT0010927A-A (ADVOGADO(A))

VANESSA STEFANIE TEREBINTO DE ARAUJO OAB - MT20460/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DA COMARCA 

D E  N O V A  X A V A N T I N A  D E C I S Ã O  P r o c e s s o  n . º : 

1000857-83.2018.8.11.0012 REQUERENTE: VALMOR ANTONIO BERTE 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Cuidam 

os autos de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - Aposentadoria por Invalidez, 

ajuizada por VALMOR ANTONIO BERTE em face de INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL, todos devidamente qualificados nos autos. Deferido 

os benefícios da gratuidade de justiça. Indeferido o pleito de tutela 

antecipada. Conforme se infere do encarte processual, o procedimento 

seguiu seu curso regular, tendo sido respeitados os princípio do devido 

processo legal e do contraditório e ampla defesa. Apresentada a 

contestação, e por consectário, a réplica da parte autora. Os autos 

vieram-me conclusos para saneamento. É o breve relatório. Fundamento e 

decido. Nos termos do art. 357 do CPC, passo a sanear o feito. As partes 

são legítimas e estão bem representadas. Pressupostos processuais de 

validade e existência da relação processual presentes. À vista da certidão 

retro, OFICIE-SE a Secretaria Municipal de Saúde para que indique um 

médico atuante neste município, no prazo impreterível de 15 (quinze) dias, 

a fim de realizar perícia médica no autor, devendo indicar data e local para 

a realização da mesma. Com efeito, diante da ausência de vícios, 

DECLARO O FEITO SANEADO, fixando como ponto controvertido o 

preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício 

previdenciário. Intimem-se as partes para que, no prazo de 10 (dez) dias 

especifiquem as provas que pretendem produzir (se assim o quiserem). 

Cumpra-se. Noxa Xavantina/MT, 23 de março de 2020. Ricardo Nicolino de 

Castro Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000197-89.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA SALETE BEZERRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSE CANDINI OAB - MT0008036A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DA COMARCA 

DE NOVA XAVANTINA Processo n.º: 1000197-89.2018.8.11.0012 

REQUERENTE: MARIA DA SALETE BEZERRA REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de AÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA para concessão de APOSENTADORIA HÍBRIDA, ajuizada 

por MARIA DA SALETE BEZERRA em face de INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL, todos devidamente qualificados nos autos. Deferido os 

benefícios da gratuidade de justiça. Indeferido o pleito de tutela 

antecipada. Conforme se infere do encarte processual, o procedimento 

seguiu seu curso regular, tendo sido respeitados os princípio do devido 

processo legal e do contraditório e ampla defesa. Apresentada a 

contestação, e por consectário, a réplica, os autos vieram-me conclusos 

para saneamento. É o breve relatório. Fundamento e decido. Inicialmente, 

determino que a secretaria deste Juízo promova ao correto tarjeamento 

dos autos, considerando a necessidade de prioridade na tramitação de 

procedimentos judiciais, nos termos do art. 1.048, inciso I do Código de 

Processo Civil e art. 71 do Estatuto do Idoso. Nos termos do art. 357 do 

CPC, passo a sanear o feito. As partes são legítimas e estão bem 

representadas. Pressupostos processuais de validade e existência da 

relação processual presentes. Com efeito, diante da ausência de vícios, 

DECLARO O FEITO SANEADO, fixando como ponto controvertido o 

preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício ora 

pleiteado. Em que pese o pleito de audiência instrutória, o Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, através da Portaria-Conjunta n° 247 

suspendeu atos e prazos processuais, inclusive a realização de 

audiências como medida de prevenção ao contágio pelo COVID-19. Desta 

forma, permaneçam os autos em cartório até o decurso do prazo previsto. 

Intimem-se as partes para que, no prazo de 10 (dez) dias especifiquem as 

provas que pretendem produzir (se assim o quiserem), bem assim para 

que depositem o respectivo rol de testemunhas que deporão em juízo e 

que deverão comparecer independentemente de intimação, caso 

requeriam a produção de prova oral mediante audiência de instrução e 

julgamento. Às providências. Noxa Xavantina/MT, 23 de março de 2020. 

Ricardo Nicolino de Castro Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000647-95.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

JOSELINA MARIA FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES OAB - MT0009641A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)
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Magistrado(s):

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DA COMARCA 

D E  N O V A  X A V A N T I N A  D E C I S Ã O  P r o c e s s o  n . º : 

1000647-95.2019.8.11.0012 REQUERENTE: JOSELINA MARIA FERREIRA 

REQUERIDO: 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS e outros Vistos. Cuidam os autos de AÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA para Restabelecimento de Auxílio-Doença Previdenciário, 

ajuizada por JOSELINA MARIA FERREIRA em face de INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros, todos devidamente 

qualificados nos autos. Deferido os benefícios da gratuidade de justiça. 

Concedida tutela de urgência para restabelecimento do benefício 

previdenciário em favor da parte requerente. Conforme se infere do 

encarte processual, o procedimento seguiu seu curso regular, tendo sido 

respeitados os princípio do devido processo legal e do contraditório e 

ampla defesa. Apresentada a contestação, e por consectário, a réplica, 

os autos vieram-me conclusos para saneamento. É o breve relatório. 

Fundamento e decido. Nos termos do art. 357 do CPC, passo a sanear o 

feito. As partes são legítimas e estão bem representadas. Pressupostos 

processuais de validade e existência da relação processual presentes. 

Com efeito, diante da ausência de vícios, DECLARO O FEITO SANEADO, 

fixando como ponto controvertido o preenchimento dos requisitos do 

benefício previdenciário. Intime-se a parte autora para que no prazo de 10 

(dez dias) manifeste se já houve o cumprimento da medida liminar. 

Intimem-se as partes para que, no prazo de 10 (dez) dias especifiquem as 

provas que pretendem produzir (se assim o quiserem). Noxa 

Xavantina/MT, 23 de março de 2020. Ricardo Nicolino de Castro Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000772-63.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA GONCALVES MENDONCA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES OAB - MT0009641A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REU)

Magistrado(s):

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DA COMARCA 

D E  N O V A  X A V A N T I N A  D E C I S Ã O  P r o c e s s o  n . º : 

1000772-63.2019.8.11.0012 REQUERENTE: APARECIDA GONCALVES 

MENDONCA REQUERIDO: INSS Vistos. Cuidam os autos de AÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA - Aposentadoria por Invalidez, ajuizada por APARECIDA 

GONCALVES MENDONCA em face de INSS, todos devidamente 

qualificados nos autos. Deferido os benefícios da gratuidade de justiça. 

Concedida a tutela antecipada de urgência ora pleiteada. Conforme se 

infere do encarte processual, o procedimento seguiu seu curso regular, 

tendo sido respeitados os princípio do devido processo legal e do 

contraditório e ampla defesa. Apresentada a contestação, e por 

consectário, a réplica, os autos vieram-me conclusos para saneamento. É 

o breve relatório. Fundamento e decido. Nos termos do art. 357 do CPC, 

passo a sanear o feito. As partes são legítimas e estão bem 

representadas. Pressupostos processuais de validade e existência da 

relação processual presentes. Com efeito, diante da ausência de vícios, 

DECLARO O FEITO SANEADO, fixando como ponto controvertido o 

preenchimento dos requisitos para concessão do benefício previdenciário 

ora pleiteado. Intime-se a parte autora para que no prazo de 10 (dez) dias, 

informe acerca da implementação do benefício. Intimem-se as partes para 

que, no prazo de 10 (dez) dias especifiquem as provas que pretendem 

produzir (se assim o quiserem). Noxa Xavantina/MT, 23 de março de 2020. 

Ricardo Nicolino de Castro Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000419-23.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ABADINHO FERNANDES RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HELTON CARLOS DE MEDEIROS FILHO OAB - MT0011658A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DA COMARCA 

D E  N O V A  X A V A N T I N A  D E C I S Ã O  P r o c e s s o  n . º : 

1000419-23.2019.8.11.0012 REQUERENTE: ABADINHO FERNANDES 

RIBEIRO REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. 

Cuidam os autos de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA de Aposentadoria por Idade, 

ajuizada por ABADINHO FERNANDES RIBEIRO em face de INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, todos devidamente qualificados nos 

autos. Conforme se infere do encarte processual, o procedimento seguiu 

seu curso regular, tendo sido respeitados os princípio do devido processo 

legal e do contraditório e ampla defesa. Apresentada a contestação, e por 

consectário, a réplica, os autos vieram-me conclusos para saneamento. É 

o breve relatório. Fundamento e decido. Nos termos do art. 357 do CPC, 

passo a sanear o feito. As partes são legítimas e estão bem 

representadas. Pressupostos processuais de validade e existência da 

relação processual presentes. Com efeito, diante da ausência de vícios, 

DECLARO O FEITO SANEADO, fixando como ponto controvertido o 

preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício. Intimem-se 

as partes para que, no prazo de 10 (dez) dias especifiquem as provas 

que pretendem produzir (se assim o quiserem), bem assim para que 

depositem o respectivo rol de testemunhas que deporão em juízo e que 

deverão comparecer independentemente de intimação. Noxa 

Xavantina/MT, 23 de março de 2020. Ricardo Nicolino de Castro Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000396-77.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA ANTONIA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES OAB - MT0009641A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Diretor Executivo do Previnx (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNA GARCIA TOLEDO OAB - MT0013174A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DA COMARCA 

DE NOVA XAVANTINA Processo n.º: 1000396-77.2019.8.11.0012 

REQUERENTE: MARCIA ANTONIA DA SILVA REQUERIDO: Diretor 

Executivo do Previnx Vistos. Cuidam os autos de AÇÃO DE 

RESTABELECIMENTO DE PENSÃO POR MORTE, ajuizada por MARCIA 

ANTONIA DA SILVA em face de Diretor Executivo do Previnx, todos 

devidamente qualificados nos autos. Deferido os benefícios da justiça 

gratuita. Indeferido o pedido de tutela antecipada ora pleiteada. Conforme 

se infere do encarte processual, o procedimento seguiu seu curso 

regular, tendo sido respeitados os princípio do devido processo legal e do 

contraditório e ampla defesa. Apresentada a contestação, e por 

consectário, a réplica, os autos vieram-me conclusos para saneamento. É 

o breve relatório. Fundamento e decido. Nos termos do art. 357 do CPC, 

passo a sanear o feito. As partes são legítimas e estão bem 

representadas. Pressupostos processuais de validade e existência da 

relação processual presentes. Com efeito, diante da ausência de vícios, 

DECLARO O FEITO SANEADO, fixando como ponto controvertido os 

preenchimentos dos requisitos para a pensão por morte, incluindo-se a 

comprovação da união estável ora alegada. Por fim, considerando que a 

parte autora já apresentou rol de testemunhas, intime-se a parte requerida 

para que, no prazo de 10 (dez) dias especifique as provas que pretendem 

produzir (se assim desejar), bem assim para que depositem o respectivo 

rol de testemunhas que deporão em juízo e que deverão comparecer 

independentemente de intimação. Noxa Xavantina/MT, 23 de março de 

2020. Ricardo Nicolino de Castro Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000933-73.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

TAINNE KATIANE LOURENCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HELTON CARLOS DE MEDEIROS FILHO OAB - MT0011658A 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DA COMARCA 

D E  N O V A  X A V A N T I N A  D E C I S Ã O  P r o c e s s o  n . º : 

1000933-73.2019.8.11.0012 REQUERENTE: TAINNE KATIANE LOURENCO 

REQUERIDO: 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS e outros Vistos. Cuidam os autos de AÇÃO DE 

RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA E/OU CONVERSÃO EM 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, ajuizada por TAINNE KATIANE 

LOURENCO em face de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

e outros, todos devidamente qualificados nos autos. Deferido os 

benefícios da gratuidade de justiça. Indeferido o pleito de tutela 

antecipada. Conforme se infere do encarte processual, o procedimento 

seguiu seu curso regular, tendo sido respeitados os princípio do devido 

processo legal e do contraditório e ampla defesa. Apresentada a 

contestação, e por consectário, a réplica, os autos vieram-me conclusos 

para saneamento. É o breve relatório. Fundamento e decido. Nos termos 

do art. 357 do CPC, passo a sanear o feito. As partes são legítimas e 

estão bem representadas. Pressupostos processuais de validade e 

existência da relação processual presentes. Com efeito, diante da 

ausência de vícios, DECLARO O FEITO SANEADO, fixando como ponto 

controvertido o preenchimento dos requisitos do benefício previdenciário 

ora pleitado. Intimem-se as partes para que, no prazo de 10 (dez) dias 

especifiquem as provas que pretendem produzir. Noxa Xavantina/MT, 23 

de março de 2020. Ricardo Nicolino de Castro Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000184-22.2020.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

MADALENA DA COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA MENDES COELHO OAB - MT27566/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DELCIO ALBERTINHO TONIN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA DECISÃO Processo: 1000184-22.2020.8.11.0012. 

EXEQUENTE: MADALENA DA COSTA EXECUTADO: DELCIO ALBERTINHO 

TONIN Vistos. Inicialmente, nota-se que a parte autora requereu os 

benefícios da gratuidade de justiça, sendo-lhe indeferido em razão da falta 

de pressupostos legais para sua concessão. No caso, por se encontrar 

qualificada como EPP (Doc. 29487435), a presunção para a concessão de 

tal benefício é relativa, motivo pelo qual foi intimada para recolhimento de 

custas processuais sob pena de cancelamento na distribuição do feito. A 

representante da parte autora apresentou CTPS e IRPF em seu nome, 

limitando-se a reafirmar a sua condição de hipossuficiente. Pois bem. 

Considerando que a comprovação de hipossuficiência deve ser da autora 

e não de sua procuradora, constato nos autos a não comprovação da 

hipossuficiência alegada. Ante o exposto, promovo o CANELAMENTO da 

DISTRIBUIÇÃO DO FEITO. ARQUIVE-SE. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000454-80.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HELTON CARLOS DE MEDEIROS FILHO OAB - MT0011658A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DA COMARCA 

D E  N O V A  X A V A N T I N A  D E C I S Ã O  P r o c e s s o  n . º : 

1000454-80.2019.8.11.0012 REQUERENTE: MARIA JOSE PEREIRA DOS 

SANTOS REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. 

Cuidam os autos de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA , visando o restabelecimento 

do auxílio-doença e/ou conversão em aposentadoria por invalidez, 

ajuizada por MARIA JOSE PEREIRA DOS SANTOS em face de INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, todos devidamente qualificados nos 

autos. Deferido os benefícios da gratuidade de Justiça. Indeferido o pleito 

de tutela antecipada. Conforme se infere do encarte processual, o 

procedimento seguiu seu curso regular, tendo sido respeitados os 

princípio do devido processo legal e do contraditório e ampla defesa. 

Apresentada a contestação, a parte autora foi devidamente intimada, mas 

deixou transcorrer o prazo de réplica. Os autos vieram-me conclusos para 

saneamento. É o breve relatório. Fundamento e decido. Nos termos do art. 

357 do CPC, passo a sanear o feito. As partes são legítimas e estão bem 

representadas. Pressupostos processuais de validade e existência da 

relação processual presentes. Com efeito, diante da ausência de vícios, 

DECLARO O FEITO SANEADO, fixando como ponto controvertido o 

preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício pleiteado. 

Intimem-se as partes para que, no prazo de 10 (dez) dias especifiquem as 

provas que pretendem produzir (se assim o quiserem), bem assim para 

que depositem o respectivo rol de testemunhas que deporão em juízo e 

que deverão comparecer independentemente de intimação, caso 

requeriam a produção de prova oral mediante audiência de instrução e 

julgamento. Noxa Xavantina/MT, 23 de março de 2020. Ricardo Nicolino de 

Castro Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000022-27.2020.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

RAUL OLIVEIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA ALVES MOREIRA OAB - MT0020655A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

INTIMAÇÃO Intime-se a parte autora, através de seu advogado para que, 

apresente impugnação à contestação no prazo de quinze dias.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 27401 Nr: 1842-21.2008.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ALVES C. FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA GARCIA TOLEDO - 

OAB:'''''''''''''''

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) NEMIAS BATISTA 

PEREIRA, para devolução dos autos nº 1842-21.2008.811.0012, Protocolo 

27401, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000325-41.2020.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

DEIVISSON SIQUEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000325-41.2020.8.11.0012 POLO ATIVO:DEIVISSON 

SIQUEIRA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RONNY CLAIR 

BENCICE E SILVA POLO PASSIVO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I 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: Audiência de Conciliação 

Data: 05/05/2020 Hora: 09:40 , no endereço: RUA EXPEDIÇÃO RONCADOR 

XINGÚ, S/N, TELEFONE: (66) 3438-1305, CENTRO, NOVA XAVANTINA - 

MT - CEP: 78690-000 . 21 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) 

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

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000554-35.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ORISMAR FERREIRA BARROS (REQUERENTE)

NELCI VIEIRA NEVES BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELLO PENA JUNIOR OAB - GO37758 (ADVOGADO(A))

JOSE EMILIO PEREZ DE OLIVEIRA OAB - GO36102 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DA SILVA SANTOS (REQUERIDO)

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

C E R T I D Ã O CERTIFICO que, designo audiência de conciliação para o 

dia 12 de maio de 2020, às 08h00min (MT), encaminhando-o ao setor de 

cumprimento para expedição do mandado de citação e intimação da parte 

promovida. Intime-se a parte autora, na pessoa de seu(ua) advogado(a), 

o(a) qual deverá comunicar seu cliente para comparecimento em 

audiência, ficando ciente e advertido que o não comparecimento 

acarretará na extinção do feito e condenação no pagamento das custas 

processuais. O referido é verdade e dou fé. Nova Xavantina-MT, 23 de 

março de 2020. Ronaldo Gonçalves da Silva Gestor Judiciário

Sentença

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010222-47.2015.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

GISLENE ALMEIDA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSE CANDINI OAB - MT0008036A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

8010222-47.2015.8.11.0012. EXEQUENTE: GISLENE ALMEIDA DA SILVA 

EXECUTADO: TIM CELULAR S.A. Vistos, Dispensado o relatório conforme 

preceitua o art. 38 da Lei 9.099/95. Em face do teor dos andamentos, 

temos que foi fixado prazo fatal, conforme consta do evento do processo, 

e percebe-se que a parte deixou de realizar medidas positivas para 

sequência da marcha. Constado abandono, anoto que, independentemente 

de ser o processo de conhecimento ou de execução, compartilho do 

entendimento de que, nos Juizados Especiais, a extinção do processo 

independe de prévia intimação das partes, em razão do disposto no artigo 

51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De fato, quanto à extinção, preconiza o artigo 

51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do processo independerá, em 

qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das partes. Com efeito, a 

aplicação do Código de Processo Civil é subsidiária e não incide nas 

circunstâncias em que há regramento específico na referida lei especial, 

razão pela qual se revela inaplicável o art. 485, §1º, do novel Diploma 

processual, o qual exige a intimação pessoal das partes para que seja 

extinto o processo por abandono da causa. Ademais, tal interpretação, 

está em consonância com os princípios da simplicidade, informalidade, da 

economia processual e da celeridade, que direcionam o processo nos 

Juizados Especiais (art. 2º, Lei nº 9.099/95). Quanto ao argumento de que 

o mencionado art. 51 possui aplicabilidade limitada ao processo de 

conhecimento, o mesmo não deve prosperar, haja vista que o art.485 

citado também se encontra fora do capítulo destinado à disciplina do 

processo de execução. Além do mais, ciente a parte do dever de 

andamento, como é o caso dos autos, não realizado nenhuma atividade, o 

que materializa o abandono e consequentemente gera sucedâneo a 

extinção. Nesse sentido, ainda, ressalte-se que, conforme dispõe o artigo 

485, III do Novo Código de Processo Civil, o processo deve se extinguir. 

Não se trata tal comando de mera faculdade ou referência exortativa, mas 

na verdade de situação imperativa devendo ser aplicada. Vejamos o texto 

da lei: Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: III - por não promover 

os atos e diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais 

de 30 (trinta) dias. Confirma tal imperiosidade a jurisprudência deste 

Tribunal, senão vejamos: RECURSO CÍVEL INOMINADO - EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL - INTIMAÇÃO DO PROCURADOR PARA 

IMPULSIONAR O FEITO - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO - SENTENÇA 

EXTINTA POR ABANDONO DA CAUSA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. A ausência de manifestação da parte autora quando 

intimada a dar andamento ao feito configura hipótese de extinção do 

processo, com fundamento no art. 267, III, do CPC. O caso em apreço não 

comporta a aplicação da Súmula nº 240 do STJ, pois não aperfeiçoada a 

relação processual mediante citação. (RI 2685/2011, DR. JOSÉ ZUQUIM 

NOGUEIRA, 3ª TURMA RECURSAL, Julgado em 04/11/2011, Publicado no 

DJE 18/11/2011). Pois bem. Compulsando os autos, verifico que a situação 

atual do presente processo permite a extinção com fundamento nos 

dispositivos retrocitados, ante a inércia da parte autora em adotar os atos 

que lhes competia, devendo sujeitar-se a julgo do ônus processual que lhe 

incumbia. Frise-se, por fim, que no processo o dever de dar sequência a 

marcha é um ônus processual, cuja inércia ante a este dever gera a 

consequência prevista na legislação, qual seja o julgamento da demanda 

sem resolução do mérito, como se presumisse a desistência e o 

desinteresse processual, fazendo presumidamente falecer até mesmo 

uma das condições da ação que é a necessidade, um dos braços do 

binômio do interesse de agir (necessidade x adequação). Não há que se 

falar em condenação em custas, pois a regra desta esfera singela é da 

isenção de custas, somente sendo exceção, por expressa previsão legal, 

a ausência injustificada a enseada de qualquer das audiências 

designadas. Por todo o exposto, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO, sem 

resolução de mérito, com fulcro nos artigos 51, § 1º, e 53, § 4º, ambos da 

Lei nº 9.099/95 e art. 485, III, § 1º do CPC. Com efeito, ficam revogados 

efeitos antecipatórios e outros incidentes eventualmente concedidos. Sem 

condenação de honorários e custas, a teor do disposto no art. 54 e 55 da 

Lei n.º 9.099/95. Cumpra-se. NOVA XAVANTINA, 20 de março de 2020. 

Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz de Direito

Comarca de Paranatinga

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000788-18.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

GEANES PAULA DE AMORIM (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)

 

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, 21 de Março de 2020. Zélia Alves Bispo da Silva Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001267-11.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SISTEMA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL BARUD CASQUEIRA PIMENTA OAB - RJ142307-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON FUMAGALLI (REQUERIDO)

CTC CENTRO TECNICO DE CONSTRUCOES CIVIS LTDA - ME (REQUERIDO)
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Derson Castilhos Fumagalli (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, 21 de Março de 2020. Zélia 

Alves Bispo da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001264-90.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

JURACY MAGARO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX BRESCOVIT MACIEL OAB - MT0013827S (ADVOGADO(A))

OSVALDO NOGUEIRA LOPES OAB - MS7022 (ADVOGADO(A))

INES PEREIRA DA CRUZ OAB - MT19879/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA Certidão de Impulsionamento Nos termos da Legislação 

vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da 

Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos com a finalidade 

de INTIMAR a parte autora acerca do Despacho de ID 30052576. 

Paranatinga, 21 de Março de 2020. Zélia Alves Bispo da Silva Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1000115-25.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

J C PEREIRA PEDROSO EIRELI - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WELTON ESTEVES OAB - MT0011924A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATEUS GONCALVES DE ALMEIDA (REU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO - Nos termos da Legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira 

Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que 

seja intimada a parte autora acerca da Sentença de ID nº 29988685.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000711-43.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO MATTIAZZO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO VAZEL BISPO DA SILVA OAB - MT24606/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOVIMENTO DE AUXILIO, SOCORRO MUTUO, SEGURANCA E INCLUSAO 

SOCIAL A TRANSPORTADORES AUTONOMOS E TRANSPORTADORAS 

DO BRASIL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KAREN PEREIRA COSTA PRATA OAB - GO19894 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA Certidão de Impulsionamento Nos termos da Legislação 

vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da 

Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos com a finalidade 

de INTIMAR as partes do Despacho ID 29983149. Paranatinga, 23 de 

Março de 2020. Zélia Alves Bispo da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000649-03.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARINE MINUZI OAB - MT0014631A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA ALFER LTDA - EPP (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 as partes do Despacho ID 26343139. Paranatinga, 23 de 

Março de 2020. Zélia Alves Bispo da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000138-68.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

EVENILDO PINHEIRO DE QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA DELA JUSTINA OAB - MT13133-O (ADVOGADO(A))

FERNANDA DELA JUSTINA OAB - MT24853/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 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA Certidão de Impulsionamento Nos termos da Legislação 

vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da 

Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos com a finalidade 

de INTIMAR a parte autora para se manifestar acerca do Despacho de ID 

23690341. Paranatinga, 23 de Janeiro março de 2020. Zélia Alves Bispo 

da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001239-77.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON CAUTU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INES PEREIRA DA CRUZ OAB - MT19879/O (ADVOGADO(A))

ALEX BRESCOVIT MACIEL OAB - MT0013827S (ADVOGADO(A))

OSVALDO NOGUEIRA LOPES OAB - MS7022 (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 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 05 (cinco) dias, se 

manifestar acerca da petição ID 27007652. Paranatinga, 23 de Março de 

2020. Zélia Alves Bispo da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001039-70.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

L. DO PRADO WEGNER - ME (EXECUTADO)

EDSON HAROLD WEGNER (EXECUTADO)

LARISSA DO PRADO WEGNER (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA Certidão de Impulsionamento Nos termos da Legislação 

vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da 

Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos com a finalidade 

de intimar a parte autora para, 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 
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ORIGINAL, nos termos da CNGC. Paranatinga, 23 de Março de 2020. Zélia 

Alves Bispo da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1001132-96.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

NIVALDO ANTONIO DA SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL GOMES DE CAMPOS OAB - MT0022088A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN - MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

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 23470122. Paranatinga, 23 de 

Março de 2020. Zélia Alves Bispo da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000824-60.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

CROPFIELD DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ARAUZ FILHO OAB - PR0027171A (ADVOGADO(A))

EDGAR KINDERMANN SPECK OAB - PR0023539S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAUA BIODIESEL LTDA (EXECUTADO)

VILSON COVOLAN (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA Certidão de Impulsionamento Nos termos da Legislação 

vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da 

Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos com a finalidade 

de intimar a parte autora para da Sentença de ID 23357628. Paranatinga, 

23 de Março de 2020. Zélia Alves Bispo da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000909-80.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINEIA MARQUES DIAS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUVERLAN PEREIRA NETTO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO BOSCO DOS SANTOS OAB - MT0019408A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA Certidão de Impulsionamento Nos termos da Legislação 

vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da 

Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos com a finalidade 

de intimar a parte autora para se manifestar acerca da Decisão de ID 

24185330. Paranatinga, 23 de Março de 2020. Zélia Alves Bispo da Silva 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000169-54.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIA SOARES DA SILVA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA ANTONIOLO OAB - MT0014281A (ADVOGADO(A))

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca.Impulsiono estes 

autos com a finalidade de que seja intimado a parte autora para manifesta 

acerca do ID.28949171, no prazo de 15(quinze) dias.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000566-16.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

GERACINA FRANCISCA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BOSCO DOS SANTOS OAB - MT0019408A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDA SANTOS DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA DESPACHO Processo: 1000566-16.2020.8.11.0044. 

REQUERENTE: GERACINA FRANCISCA DE MORAES REQUERIDO: 

FERNANDA SANTOS DA SILVA Vistos. Analisando atentamente aos 

autos, verifico que as petições iniciais constantes nos Ids. 30417802 e 

30417840 contém singelas discrepâncias. Dessa forma, intime-se a parte 

requerente para, nos termos dos artigos 319, III 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. Data registrada no sistema. Fabrício Sávio da 

Veiga Carlota Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001411-82.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ESTER CONCEICAO SILVA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KEVIN MICHEL SOUZA TONDORF OAB - MT23335/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

MINISTERIO DA SAUDE (REU)

MUNICIPIO DE PARANATINGA (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 proferida no ID 24442448. 

Paranatinga, 23 de março de 2020. Zélia Alves Bispo da Silva Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000736-56.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RCI BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIANO DA VEIGA DORNELES (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 da Sentença proferida no ID 24403460. 

Paranatinga, 23 de março de 2020. Zélia Alves Bispo da Silva Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001158-31.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA BARBOSA CANDIDA (REQUERENTE)

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 (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA Certidão de Impulsionamento Nos termos da Legislação 

vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da 

Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos com a finalidade 

de INTIMAR a parte autora para se manifestar acerca do laudo pericial de 

ID 27365163. Paranatinga, 23 de março de 2020. Zélia Alves Bispo da 

Silva Gestor(a) Judiciário(a)
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Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001367-63.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE AURELIO DAL PIAZ (EXECUTADO)

MICHEL ARIQUENES WOCHNER (EXECUTADO)

NEUSA CECILIA WESSNER (EXECUTADO)

 

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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000423-27.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO NILSON PINHEIRO FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DARCI CRISTIANO DE OLIVEIRA OAB - MS7313 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A (REU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO - CERTIDÃO - 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 se manifestar acerca 

do despacho de ID nº 29994621, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000358-32.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS REGINA HENRIQUE DE PONTES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DARCI CRISTIANO DE OLIVEIRA OAB - MS7313 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A (REU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO - CERTIDÃO - 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 se manifestar acerca 

do Despacho de ID nº 29994618, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000455-32.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO DA SILVA LINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DARCI CRISTIANO DE OLIVEIRA OAB - MS7313 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A (REU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO - CERTIDÃO - 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 se manifestar acerca 

do despacho de ID nº 30054728, no prazo de 10 (dez) dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000594-81.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO JOSE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIAN CAROLINA MELO CAMPOS OAB - SP191784 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI BANCO S.A. (REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA DECISÃO Processo: 1000594-81.2020.8.11.0044. AUTOR: 

LEANDRO JOSE OLIVEIRA REU: OMNI BANCO S.A. Vistos. Primeiramente, 

defiro os benefícios da justiça gratuita em favor da parte autora. Trata-se 

de AÇÃO REVISIONAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO COM PEDIDO 

DE TUTELA ANTECIPADA “INAUDITA ALTERA PARS” proposta por 

LEANDRO JOSÉ OLIVEIRA em face de OMINI S/A. CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, ambos qualificados. Alega, em síntese, 

que efetuou com o requerido contrato de financiamento de nº 

1.00298.0000388.18, no dia 02/03/2016, para aquisição de um veículo 

automóvel de marca FIAT, modelo SIENA CELEBRATION 8V FLEX 1.0, 

ano/modelo: 2008/09, na cor prata, chassi nº: 9BD17206G83437697, 

placa: MZC-9B33. Aduz que o valor total tido como financiado foi de 

R$17.807,00 (dezessete mil, oitocentos e sete reais), a ser restituído em 

48 parcelas mensais iguais e sucessivas no valor de R$ 700,11 

(setecentos reais e onze centavos). Assevera que o banco lhe cobrou 

valor acima do esperado para quitação do referido contrato, e que, de 

acordo com laudo contábil, sua prestação recalculada seria de R$ 490,07 

(quatrocentos e noventa reais e sete centavos). Assim, requer a 

concessão de tutela antecipada para determinar que o banco requerido se 

abstenha propor ações de busca e apreensão do veículo financiado, bem 

como de incluir restrições internas ou nos órgãos de proteção ao crédito 

no nome do autor, e, havendo restrições, que determine sua exclusão, até 

o julgamento final da presente lide. É a síntese do relatório. Fundamento e 

decido. 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 caso dos autos, não 

vislumbra-se, nesta fase de cognição, os requisitos autorizadores da 

concessão de tutela antecipada, visto que a probabilidade do direito do 

autor fundamenta-se em cálculo unilateral, não havendo provas que 

evidenciem a alegação de abusividade e ilegalidade dos encargos 

incidentes sobre o valor financiado. Deste modo, não há como 

reconhecer, desde logo, que exista prova capaz de evidenciar a 

probabilidade da alegação de que os valores cobrados pela instituição 

financeira são abusivos, uma vez que a prova produzida unilateralmente 

não pode ser erigida àquela condição. Assim, o acolhimento das 

pretensões implicaria ofender ao princípio da “Pacta Sunt Servanda” que 

rege as relações contratuais e, segundo o qual, os contratos devem ser 

cumpridos nos termos em que foram pactuados. Com efeito, prevê o § 3º 

do artigo 330 do Código de Processo Civil que: “o valor incontroverso 

deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados”. Destarte, o 

pagamento deverá continuar a ser realizado no modo e tempo 

contratados, não havendo qualquer prejuízo a parte que poderá pleitear a 

restituição dos valores pagos a maior, caso seja reconhecida a 

abusividade e ilegalidade dos encargos cobrados pelo requerido. 

Outrossim, o impedimento de negativação do nome do autor ou de busca e 

apreensão do veículo vincula-se ao correto adimplemento das parcelas 

contratadas, não inibindo a caracterização da mora a simples propositura 

da ação revisional, conforme dispõe a Súmula 380 do STJ. Diante desta 

situação, as alegações trazidas pela parte requerente não autorizam, ao 

menos em sede de cognição sumária, a concessão da tutela requerida, 
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sendo necessária a dilação probatória para análise da matéria discutida. 

Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA PRETENDIDA e, em consequência, 

determino a citação da parte requerida para, querendo, contestar a 

presente ação, no prazo de 15 (quinze) dias, consignando-se as 

advertências do artigo 344 do Código de Processo Civil. Caso seja 

apresentada contestação, intime-se a parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, apresente impugnação à contestação. Considerando que 

o magistrado pode a qualquer tempo promover a autocomposição entre as 

partes (artigo 139, V, do Código de Processo Civil), determino a remessa 

dos autos para realização de audiência de conciliação/mediação, que será 

realizada pelo conciliador/mediador no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania. Conste no mandado que o banco requerido deverá 

encaminhar representante 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 (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. 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 do CPC, fica vedado o exercício 

da faculdade prevista no artigo 340 do CPC. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Data registrada no 

sistema. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-31 ARRESTO

Processo Número: 1000568-83.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

AGRICOLA ALVORADA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO BATISTA DAMASIO OAB - MT7222-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERLISE TERESINHA BAMBERG WESSNER (REQUERIDO)

MAURICIO ROBERTO DAL PIAZ (REQUERIDO)

NEUSA CECILIA WESSNER (REQUERIDO)

VALMIR LUIZ WESSNER (REQUERIDO)

KARINE BECKER WESSNER (REQUERIDO)

GILMAR INACIO WESSNER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA SENTENÇA Processo: 1000568-83.2020.8.11.0044. 

REQUERENTE: AGRICOLA ALVORADA LTDA REQUERIDO: MAURICIO 

ROBERTO DAL PIAZ, NEUSA CECILIA WESSNER, KARINE BECKER 

WESSNER, GILMAR INACIO WESSNER, VALMIR LUIZ WESSNER, 

VANDERLISE TERESINHA BAMBERG WESSNER SENTENÇA Vistos. 

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA CERTA 

COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E LIMINAR ajuizada por 

AGRÍCOLA ALVORADA S.A. em desfavor de NEUSA CECILIA WESSNER E 

OUTROS, todos devidamente qualificados nos autos. No ID. 30473891 a 

requerida vem aos autos e informa o deferimento do processamento da 

recuperação judicial dos requeridos e pugna pelo indeferimento do pleito 

liminar bem como pela suspensão do presente feito. A parte autora vem no 

ID. 30497541 requerer o cancelamento da distribuição do feito eis que não 

fora recebida a inicial, não houve a triangulação processual bem como não 

houve o recolhimento das custas processuais. É o relatório. Fundamento e 

decido. Pois bem, inobstante haja o requerimento da parte autora de 

promover o cancelamento da distribuição da presente, tenho que o pleito 

no ponto não merece deferimento. Dispõe o artigo 290 do Código de 

Processo Civil que: “Será cancelada a distribuição do feito se a parte, 

intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das 

custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”. Não é o caso dos 

autos uma vez que a parte sequer fora intimada para promover o 

recolhimento das custas, tendo acionado o judiciário e a posteriori 

constatado a existência de ação que impossibilitaria o seu intento, 

fundando aqui o seu anseio de cancelamento da distribuição. Analisando 

os autos, verifico que a parte requerente informa o desinteresse no 

prosseguimento da ação, de modo que a sua extinção pela desistência é 

medida que se impõe. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de 

desistência e, por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 

resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do Código de Processo 

Civil. Custas, se houverem, pela parte autora. Sem honorários, visto que 

não se formou o contraditório. Após o trânsito em julgado, certifique-se e 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Data registrada no 

sistema. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000424-12.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

RICHARD PAULO SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA ANTONIOLO OAB - MT0014281A (ADVOGADO(A))

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PARANATINGA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

Processo nº 1000424-12.2020.811.0044 VISTO, Cuida-se de ação 

indenizatória c/c reparação de dano moral e material c/c cobrança 

ajuizada por RICHARD PAULO SILVA SOUZA contra MUNICÍPIO DE 

PARANATINGA, ambos devidamente qualificados nos autos. Observa-se 

que a peça exordial atribuiu o valor de 50.000,00 (cinquenta mil reais), mas 

não demonstrou qual o verdadeiro valor do pedido referente ao pagamento 

dos diversos encargos pontuados na oportunidade (ex: valores 

retroativos à implantação do pagamento do adicional de insalubridade, 

danos morais, lucros cessantes, penosidade e FGTS) nos termos do 

artigo 292 do Código de Processo Civil. Se existe pedido de pagamento, 

deve ser apontado o valor que entende correto, incluindo as devidas 

correções, não sendo possível formular requerimento ilíquido quando a 

própria parte autora tem acesso às informações necessárias para a 

realização do cálculo. O valor do pedido de condenação pode ser 

determinado por cálculos aritméticos que não demandam conhecimento 

técnico excepcional e não justifica eventualmente submeter o feito à fase 

de liquidação, conforme inteligência do art. 509, § 2º do CPC. Ademais, a 

regra estabelecida pelo art. 322, § 1º do CPC é que o pedido seja certo e 

líquido, devidamente acrescido das atualizações financeiras aplicáveis. 

Vale registar que a apresentação adequada da pretensão econômica 

deve servir de referência para a fixação do valor da causa (art. 292, 

incisos I e VI e §§ 1º e 2º do CPC), uma vez que não é permitido atribuir 

valor à causa de forma aleatória. Deste modo, intime-se a parte requerente 

para, nos termos do artigo 321 e artigo 292, do Código de Processo Civil, 

no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial a fim de adequar o valor da 

causa, que deverá corresponder ao conteúdo patrimonial em discussão 

ou ao proveito econômico perseguido pelo autor. Consigne que o 

desrespeito aos comandos supra ensejará ao indeferimento da inicial e, 

consequentemente, extinção do feito sem resolução de mérito. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Data registrada no sistema. Fabrício 

Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000452-77.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ADNOMAR ALVES TOLEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA ANTONIOLO OAB - MT0014281A (ADVOGADO(A))

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PARANATINGA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

Processo nº 1000474-77.2020.811.0044 VISTO, Cuida-se de ação 

indenizatória c/c reparação de dano moral e material c/c cobrança 

ajuizada por ADNOMAR ALVES TOLEDO contra MUNICÍPIO DE 

PARANATINGA, ambos devidamente qualificados nos autos. Observa-se 

que a peça exordial atribuiu o valor 21.141,02 (vinte e um mil cento e 
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quarenta e um reais e dois centavos)., mas não demonstrou qual o valor 

do pedido referente ao pagamento dos diversos encargos pontuados na 

oportunidade (ex: valores retroativos à implantação do pagamento do 

adicional de insalubridade, danos morais, lucros cessantes, penosidade e 

FGTS) nos termos do artigo 292 do Código de Processo Civil. Se existe 

pedido de pagamento, deve ser apontado o valor que entende correto, 

incluindo as devidas correções, não sendo possível formular requerimento 

ilíquido quando a própria parte autora tem acesso às informações 

necessárias para a realização do cálculo. O valor do pedido de 

condenação pode ser determinado por cálculos aritméticos que não 

demandam conhecimento técnico excepcional e não justifica 

eventualmente submeter o feito à fase de liquidação, conforme inteligência 

do art. 509, § 2º do CPC. Ademais, a regra estabelecida pelo art. 322, § 1º 

do CPC é que o pedido seja certo e líquido, devidamente acrescido das 

atualizações financeiras aplicáveis. Vale registar que a apresentação 

adequada da pretensão econômica deve servir de referência para a 

fixação do valor da causa (art. 292, incisos I e VI e §§ 1º e 2º do CPC), 

uma vez que não é permitido atribuir valor à causa de forma aleatória. 

Deste modo, intime-se a parte requerente para, nos termos do artigo 321 e 

artigo 292, do Código de Processo Civil, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emende a inicial, a fim de adequar o valor da causa, que deverá 

corresponder ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito 

econômico perseguido pelo autor. Consigne que o desrespeito aos 

comandos supra ensejará ao indeferimento da inicial e, 

consequentemente, extinção do feito sem resolução de mérito. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Data registrada no sistema. Fabrício 

Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000470-98.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

AFONSO VIOLA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA ANTONIOLO OAB - MT0014281A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PARANATINGA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

Processo nº 1000470-98.2020.811.0044 VISTO, Cuida-se de ação de 

cobrança ajuizada por AFONSO VIOLA NETO contra MUNICÍPIO DE 

PARANATINGA, ambos devidamente qualificados nos autos. Observa-se 

que a peça exordial atribuiu o valor 21.141,02 (vinte e um mil cento e 

quarenta e um reais e dois centavos), mas não demonstrou qual o valor do 

pedido referente ao pagamento dos encargos pontuados na oportunidade, 

nos termos que determina o artigo 292 do Código de Processo Civil. Se 

existe pedido de pagamento, deve ser apontado o valor que entende 

correto, incluindo as devidas correções, não sendo possível formular 

requerimento ilíquido quando a própria parte autora tem acesso às 

informações necessárias para a realização do cálculo. O valor do pedido 

de condenação pode ser determinado por cálculos aritméticos que não 

demandam conhecimento técnico excepcional e não justifica 

eventualmente submeter o feito à fase de liquidação, conforme inteligência 

do art. 509, § 2º do CPC. Ademais, a regra estabelecida pelo art. 322, § 1º 

do CPC é que o pedido seja certo e líquido, devidamente acrescido das 

atualizações financeiras aplicáveis. Vale registar que a apresentação 

adequada da pretensão econômica deve servir de referência para a 

fixação do valor da causa (art. 292, incisos I e VI e §§ 1º e 2º do CPC), 

uma vez que não é permitido atribuir valor à causa de forma aleatória. 

Deste modo, intime-se a parte requerente para, nos termos do artigo 321 e 

artigo 292, do Código de Processo Civil, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emende a inicial, a fim de adequar o valor da causa, que deverá 

corresponder ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito 

econômico perseguido pelo autor. Consigne que o desrespeito aos 

comandos supra ensejará ao indeferimento da inicial e, 

consequentemente, extinção do feito sem resolução de mérito. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Data registrada no sistema. Fabrício 

Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000335-86.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

OSWALDO SORRENTINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARINE MINUZI OAB - MT0014631A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

BANCO BRADESCO SA (REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

Processo nº 1000335-86.2020.8.11.0044 VISTO, Trata-se de ação 

declaratória de nulidade c/c reparação de danos materiais e morais 

proposta por OSWALDO SORRENTINO em desfavor de BANCO 

BRADESCO S/A, ambos já qualificados nos autos, em que pugna o 

requerente, inicialmente, pela concessão 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 comprovante 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. Acontece que tal 

requerimento deve ser feito fundamentadamente, o que não foi o caso, eis 

que o autor se limitou em dizer que não tem condições financeiras. Deste 

modo, nos termos do artigo 321, do CPC, concedo ao autor o prazo de 15 

(quinze) dias para que comprove nos autos qualquer causa a justificar a 

concessão da gratuidade da justiça, 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. Data registrada no sistema. Fabrício Sávio da 

Veiga Carlota Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000593-96.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

GASPARIM - NUTRICAO ANIMAL LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL TEOBALDO REMONDINI OAB - SP352297 (ADVOGADO(A))

FABIO LOPES DE ALMEIDA OAB - SP238633 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JARBAS DA SILVA (REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

Processo nº 1000593-96.2020.811.0044 VISTO, De elementar 

conhecimento que as petições iniciais deverão atender aos requisitos 

elencados nos arts. 319 e ss. do novel Código de Processo Civil, a fim de 

que o magistrado, após o juízo de admissibilidade e recebimento, promova 

o impulso necessário, de modo a formar a lide. Para tanto, deverá a parte 

autora atentar-se para o cumprimento de tais pressupostos, o que não é o 

caso dos autos. Isto porque, após minudente análise dos autos, 

exsurge-se que malgrado não haver requerimento de gratuidade de justiça 

e, quiçá, documentos que, porventura, atestassem eventual 

hipossuficiência do autor, não se vislumbra, também, comprovante de 

recolhimento das custas e despesas de distribuição. Soma-se que o 

sistema PJe não encontrou qualquer guia emitida vinculada aos presentes 

autos. Imperiosa, portanto, a emenda da inicial, nos termos do art. 321 do 

supramencionado Codex, sob pena de indeferimento. Diante do exposto, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, acostar aos 

autos comprovante de recolhimento das custas iniciais de preparo, sob 

pena de cancelamento da distribuição, indeferimento da inicial e, 

consequentemente, extinção do feito sem resolução do mérito. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Data registrada no sistema. Fabrício Sávio da 

Veiga Carlota Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000615-57.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEVANIA RIBEIRO DE MATOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DARCI CRISTIANO DE OLIVEIRA OAB - MS7313 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A (REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA
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Processo nº 1000615-57.2020.811.0044 VISTO, Cuida-se de ação 

indenizatória ajuizada por JOSEVAINIA RIBEIRO DE MATOS contra 

BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A ambos devidamente qualificados 

nos autos. Observa-se que a peça exordial atribuiu o valor da causa em 

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), mas não demonstrou qual o valor do 

pedido referente ao pagamento dos encargos pontuados na oportunidade. 

Se existe pedido de pagamento, deve ser apontado o valor que entende 

correto, incluindo as devidas correções, não sendo possível formular 

requerimento ilíquido quando a própria parte autora tem acesso às 

informações necessárias para a realização do cálculo. O valor do pedido 

de condenação pode ser determinado por cálculos aritméticos que não 

demandam conhecimento técnico excepcional e não justifica 

eventualmente submeter o feito à fase de liquidação, conforme inteligência 

do art. 509, § 2º do CPC. Ademais, a regra estabelecida pelo art. 322, § 1º 

do CPC é que o pedido seja certo e líquido, devidamente acrescido das 

atualizações financeiras aplicáveis. Vale registar que a apresentação 

adequada da pretensão econômica deve servir de referência para a 

fixação do valor da causa (art. 292, incisos I e VI e §§ 1º e 2º do CPC), 

uma vez que não é permitido atribuir valor à causa de forma aleatória. 

Deste modo, intime-se a parte requerente para, nos termos do artigo 321 e 

artigo 292, do Código de Processo Civil, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emende a inicial, a fim de adequar o valor da causa, que deverá 

corresponder ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito 

econômico perseguido pelo autor. Consigne que o desrespeito aos 

comandos supra ensejará ao indeferimento da inicial e, 

consequentemente, extinção do feito sem resolução de mérito. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Data registrada no sistema. Fabrício 

Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001646-49.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON MENDES AMORIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WELTON ESTEVES OAB - MT0011924A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Nos termos da Portaria 001/2019/GAB, IMPULSIONO o presente feito à 

parte autora, para apresentar manifestação acerca do laudo pericial 

apresentado, bem como às partes para especificarem as provas que 

pretendem produzir.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000541-03.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ORLANDO CESAR GEBELUKA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

Processo nº 1000522-94.2020.811.0044 VISTO, Cite-se a parte executada 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar o principal e seus acessórios ou 

nomear bens à penhora (art. 8º da Lei 6.830/80). Não havendo 

pagamento, nem oferecimento dos bens à penhora, proceda-se o arresto 

dos bens do devedor, tantos quantos bastem para garantir a Execução 

(art. 7º da Lei 6.830/80). Havendo penhora ou arresto, proceda-se o 

registro independentemente do pagamento de custas ou outras despesas, 

observado o disposto no artigo 14, da Lei 6.830/80, e avaliação dos bens 

penhorados ou arrestados. Garantido o Juízo, poderá a parte executada 

oferecer embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da 

penhora. Para o caso de pronto pagamento, no prazo do artigo 8° da LEF, 

fixo os honorários em 10% sobre o valor da conta final. Decorrido o 

referido prazo, os honorários serão arbitrados na forma do disposto no 

art. 85, §3°, do Código de Processo Civil. Expeça-se mandado de citação, 

penhora e avaliação. Cumpra-se, expedindo o necessário. Fabrício Sávio 

da Veiga Carlota Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000522-94.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KATHLEEN SHARON KUNZ EING RIBEIRO (EXECUTADO)

EING & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

TIAGO EING (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

Processo nº 1000522-94.2020.811.0044 VISTO, Cite-se a parte executada 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar o principal e seus acessórios ou 

nomear bens à penhora (art. 8º da Lei 6.830/80). Não havendo 

pagamento, nem oferecimento dos bens à penhora, proceda-se o arresto 

dos bens do devedor, tantos quantos bastem para garantir a Execução 

(art. 7º da Lei 6.830/80). Havendo penhora ou arresto, proceda-se o 

registro independentemente do pagamento de custas ou outras despesas, 

observado o disposto no artigo 14, da Lei 6.830/80, e avaliação dos bens 

penhorados ou arrestados. Garantido o Juízo, poderá a parte executada 

oferecer embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da 

penhora. Para o caso de pronto pagamento, no prazo do artigo 8° da LEF, 

fixo os honorários em 10% sobre o valor da conta final. Decorrido o 

referido prazo, os honorários serão arbitrados na forma do disposto no 

art. 85, §3°, do Código de Processo Civil. Expeça-se mandado de citação, 

penhora e avaliação. Cumpra-se, expedindo o necessário. Data registrada 

no sistema. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito em Substituição 

Legal

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000526-34.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GERSON COSTA RUTCOSKI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

Processo nº 1000526-34.2020.811.0044 VISTO, Cite-se a parte executada 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar o principal e seus acessórios ou 

nomear bens à penhora (art. 8º da Lei 6.830/80). Não havendo 

pagamento, nem oferecimento dos bens à penhora, proceda-se o arresto 

dos bens do devedor, tantos quantos bastem para garantir a Execução 

(art. 7º da Lei 6.830/80). Havendo penhora ou arresto, proceda-se o 

registro independentemente do pagamento de custas ou outras despesas, 

observado o disposto no artigo 14, da Lei 6.830/80, e avaliação dos bens 

penhorados ou arrestados. Garantido o Juízo, poderá a parte executada 

oferecer embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da 

penhora. Para o caso de pronto pagamento, no prazo do artigo 8° da LEF, 

fixo os honorários em 10% sobre o valor da conta final. Decorrido o 

referido prazo, os honorários serão arbitrados na forma do disposto no 

art. 85, §3°, do Código de Processo Civil. Expeça-se mandado de citação, 

penhora e avaliação. Cumpra-se, expedindo o necessário. Data registrada 

no sistema. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito em Substituição 

Legal

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000525-49.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LOURDES FERREIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

L F DOS SANTOS - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

Processo nº 1000525-49.2020.811.0044 VISTO, Cite-se a parte executada 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar o principal e seus acessórios ou 

nomear bens à penhora (art. 8º da Lei 6.830/80). Não havendo 

pagamento, nem oferecimento dos bens à penhora, proceda-se o arresto 

dos bens do devedor, tantos quantos bastem para garantir a Execução 

(art. 7º da Lei 6.830/80). Havendo penhora ou arresto, proceda-se o 

registro independentemente do pagamento de custas ou outras despesas, 

observado o disposto no artigo 14, da Lei 6.830/80, e avaliação dos bens 

penhorados ou arrestados. Garantido o Juízo, poderá a parte executada 

oferecer embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da 

penhora. Para o caso de pronto pagamento, no prazo do artigo 8° da LEF, 
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fixo os honorários em 10% sobre o valor da conta final. Decorrido o 

referido prazo, os honorários serão arbitrados na forma do disposto no 

art. 85, §3°, do Código de Processo Civil. Expeça-se mandado de citação, 

penhora e avaliação. Cumpra-se, expedindo o necessário. Data registrada 

no sistema. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito em Substituição 

Legal

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000527-19.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR WOCHNER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

Processo nº 1000527-19.2020.811.0044 VISTO, Cite-se a parte executada 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar o principal e seus acessórios ou 

nomear bens à penhora (art. 8º da Lei 6.830/80). Não havendo 

pagamento, nem oferecimento dos bens à penhora, proceda-se o arresto 

dos bens do devedor, tantos quantos bastem para garantir a Execução 

(art. 7º da Lei 6.830/80). Havendo penhora ou arresto, proceda-se o 

registro independentemente do pagamento de custas ou outras despesas, 

observado o disposto no artigo 14, da Lei 6.830/80, e avaliação dos bens 

penhorados ou arrestados. Garantido o Juízo, poderá a parte executada 

oferecer embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da 

penhora. Para o caso de pronto pagamento, no prazo do artigo 8° da LEF, 

fixo os honorários em 10% sobre o valor da conta final. Decorrido o 

referido prazo, os honorários serão arbitrados na forma do disposto no 

art. 85, §3°, do Código de Processo Civil. Expeça-se mandado de citação, 

penhora e avaliação. Cumpra-se, expedindo o necessário. Data registrada 

no sistema. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito em Substituição 

Legal

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000529-86.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIA ANDRADE MALUF (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

Processo nº 1000529-86.2020.811.0044 VISTO, Cite-se a parte executada 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar o principal e seus acessórios ou 

nomear bens à penhora (art. 8º da Lei 6.830/80). Não havendo 

pagamento, nem oferecimento dos bens à penhora, proceda-se o arresto 

dos bens do devedor, tantos quantos bastem para garantir a Execução 

(art. 7º da Lei 6.830/80). Havendo penhora ou arresto, proceda-se o 

registro independentemente do pagamento de custas ou outras despesas, 

observado o disposto no artigo 14, da Lei 6.830/80, e avaliação dos bens 

penhorados ou arrestados. Garantido o Juízo, poderá a parte executada 

oferecer embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da 

penhora. Para o caso de pronto pagamento, no prazo do artigo 8° da LEF, 

fixo os honorários em 10% sobre o valor da conta final. Decorrido o 

referido prazo, os honorários serão arbitrados na forma do disposto no 

art. 85, §3°, do Código de Processo Civil. Expeça-se mandado de citação, 

penhora e avaliação. Cumpra-se, expedindo o necessário. Data registrada 

no sistema. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito em Substituição 

Legal

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000531-56.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDA DAVID DE OLIVEIRA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

Processo nº 1000531-56.2020.811.0044 VISTO, Cite-se a parte executada 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar o principal e seus acessórios ou 

nomear bens à penhora (art. 8º da Lei 6.830/80). Não havendo 

pagamento, nem oferecimento dos bens à penhora, proceda-se o arresto 

dos bens do devedor, tantos quantos bastem para garantir a Execução 

(art. 7º da Lei 6.830/80). Havendo penhora ou arresto, proceda-se o 

registro independentemente do pagamento de custas ou outras despesas, 

observado o disposto no artigo 14, da Lei 6.830/80, e avaliação dos bens 

penhorados ou arrestados. Garantido o Juízo, poderá a parte executada 

oferecer embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da 

penhora. Para o caso de pronto pagamento, no prazo do artigo 8° da LEF, 

fixo os honorários em 10% sobre o valor da conta final. Decorrido o 

referido prazo, os honorários serão arbitrados na forma do disposto no 

art. 85, §3°, do Código de Processo Civil. Expeça-se mandado de citação, 

penhora e avaliação. Cumpra-se, expedindo o necessário. Data registrada 

no sistema. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito em Substituição 

Legal

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000532-41.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DOUGLAS ROBERTO RENTZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

Processo nº 1000532-41.2020.811.0044 VISTO, Cite-se a parte executada 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar o principal e seus acessórios ou 

nomear bens à penhora (art. 8º da Lei 6.830/80). Não havendo 

pagamento, nem oferecimento dos bens à penhora, proceda-se o arresto 

dos bens do devedor, tantos quantos bastem para garantir a Execução 

(art. 7º da Lei 6.830/80). Havendo penhora ou arresto, proceda-se o 

registro independentemente do pagamento de custas ou outras despesas, 

observado o disposto no artigo 14, da Lei 6.830/80, e avaliação dos bens 

penhorados ou arrestados. Garantido o Juízo, poderá a parte executada 

oferecer embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da 

penhora. Para o caso de pronto pagamento, no prazo do artigo 8° da LEF, 

fixo os honorários em 10% sobre o valor da conta final. Decorrido o 

referido prazo, os honorários serão arbitrados na forma do disposto no 

art. 85, §3°, do Código de Processo Civil. Expeça-se mandado de citação, 

penhora e avaliação. Cumpra-se, expedindo o necessário. Data registrada 

no sistema. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito em Substituição 

Legal

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000533-26.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIAS FOGACA DE ABREU (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

Processo nº 1000533-26.2020.811.0044 VISTO, Cite-se a parte executada 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar o principal e seus acessórios ou 

nomear bens à penhora (art. 8º da Lei 6.830/80). Não havendo 

pagamento, nem oferecimento dos bens à penhora, proceda-se o arresto 

dos bens do devedor, tantos quantos bastem para garantir a Execução 

(art. 7º da Lei 6.830/80). Havendo penhora ou arresto, proceda-se o 

registro independentemente do pagamento de custas ou outras despesas, 

observado o disposto no artigo 14, da Lei 6.830/80, e avaliação dos bens 

penhorados ou arrestados. Garantido o Juízo, poderá a parte executada 

oferecer embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da 

penhora. Para o caso de pronto pagamento, no prazo do artigo 8° da LEF, 

fixo os honorários em 10% sobre o valor da conta final. Decorrido o 

referido prazo, os honorários serão arbitrados na forma do disposto no 

art. 85, §3°, do Código de Processo Civil. Expeça-se mandado de citação, 

penhora e avaliação. Cumpra-se, expedindo o necessário. Data registrada 

no sistema. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito em Substituição 

Legal

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000536-78.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO PEREIRA VIEIRA (EXECUTADO)
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Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

Processo nº 1000536-78.2020.811.0044 VISTO, Cite-se a parte executada 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar o principal e seus acessórios ou 

nomear bens à penhora (art. 8º da Lei 6.830/80). Não havendo 

pagamento, nem oferecimento dos bens à penhora, proceda-se o arresto 

dos bens do devedor, tantos quantos bastem para garantir a Execução 

(art. 7º da Lei 6.830/80). Havendo penhora ou arresto, proceda-se o 

registro independentemente do pagamento de custas ou outras despesas, 

observado o disposto no artigo 14, da Lei 6.830/80, e avaliação dos bens 

penhorados ou arrestados. Garantido o Juízo, poderá a parte executada 

oferecer embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da 

penhora. Para o caso de pronto pagamento, no prazo do artigo 8° da LEF, 

fixo os honorários em 10% sobre o valor da conta final. Decorrido o 

referido prazo, os honorários serão arbitrados na forma do disposto no 

art. 85, §3°, do Código de Processo Civil. Expeça-se mandado de citação, 

penhora e avaliação. Cumpra-se, expedindo o necessário. Data registrada 

no sistema. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito em Substituição 

Legal

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000598-21.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARIBERTO PETROLI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

Processo nº 1000598-21.2020.811.0044 VISTO, Cite-se a parte executada 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar o principal e seus acessórios ou 

nomear bens à penhora (art. 8º da Lei 6.830/80). Não havendo 

pagamento, nem oferecimento dos bens à penhora, proceda-se o arresto 

dos bens do devedor, tantos quantos bastem para garantir a Execução 

(art. 7º da Lei 6.830/80). Havendo penhora ou arresto, proceda-se o 

registro independentemente do pagamento de custas ou outras despesas, 

observado o disposto no artigo 14, da Lei 6.830/80, e avaliação dos bens 

penhorados ou arrestados. Garantido o Juízo, poderá a parte executada 

oferecer embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da 

penhora. Para o caso de pronto pagamento, no prazo do artigo 8° da LEF, 

fixo os honorários em 10% sobre o valor da conta final. Decorrido o 

referido prazo, os honorários serão arbitrados na forma do disposto no 

art. 85, do Código de Processo Civil. Expeça-se mandado de citação, 

penhora e avaliação. Cumpra-se, expedindo o necessário. Fabrício Sávio 

da Veiga Carlota Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000538-48.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RUBIVON PALOCO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

Processo nº 1000538-48.2020.811.0044 VISTO, Cite-se a parte executada 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar o principal e seus acessórios ou 

nomear bens à penhora (art. 8º da Lei 6.830/80). Não havendo 

pagamento, nem oferecimento dos bens à penhora, proceda-se o arresto 

dos bens do devedor, tantos quantos bastem para garantir a Execução 

(art. 7º da Lei 6.830/80). Havendo penhora ou arresto, proceda-se o 

registro independentemente do pagamento de custas ou outras despesas, 

observado o disposto no artigo 14, da Lei 6.830/80, e avaliação dos bens 

penhorados ou arrestados. Garantido o Juízo, poderá a parte executada 

oferecer embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da 

penhora. Para o caso de pronto pagamento, no prazo do artigo 8° da LEF, 

fixo os honorários em 10% sobre o valor da conta final. Decorrido o 

referido prazo, os honorários serão arbitrados na forma do disposto no 

art. 85, §3°, do Código de Processo Civil. Expeça-se mandado de citação, 

penhora e avaliação. Cumpra-se, expedindo o necessário. Data registrada 

no sistema. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito em Substituição 

Legal

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000540-18.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ONEZIO DA SILVA FERREIRA JUNIOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

Processo nº 1000540-18.2020.811.0044 VISTO, Cite-se a parte executada 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar o principal e seus acessórios ou 

nomear bens à penhora (art. 8º da Lei 6.830/80). Não havendo 

pagamento, nem oferecimento dos bens à penhora, proceda-se o arresto 

dos bens do devedor, tantos quantos bastem para garantir a Execução 

(art. 7º da Lei 6.830/80). Havendo penhora ou arresto, proceda-se o 

registro independentemente do pagamento de custas ou outras despesas, 

observado o disposto no artigo 14, da Lei 6.830/80, e avaliação dos bens 

penhorados ou arrestados. Garantido o Juízo, poderá a parte executada 

oferecer embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da 

penhora. Para o caso de pronto pagamento, no prazo do artigo 8° da LEF, 

fixo os honorários em 10% sobre o valor da conta final. Decorrido o 

referido prazo, os honorários serão arbitrados na forma do disposto no 

art. 85, §3°, do Código de Processo Civil. Expeça-se mandado de citação, 

penhora e avaliação. Cumpra-se, expedindo o necessário. Data registrada 

no sistema. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito em Substituição 

Legal

Decisão Classe: CNJ-101 HABEAS DATA

Processo Número: 1000202-44.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ABADIA DE OLIVEIRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS GOMES OAB - MT26227/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (IMPETRADO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

Processo nº 1000202-44.2020.811.0044 VISTO, MARIS ABADIA DE 

OLIVEIRA, devidamente qualificada nos autos, impetrou o presente 

Habeas Data, em face do AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A, igualmente qualificado nos autos. Relata a parte 

autora, supostamente, que foi surpreendida com fraudes relacionadas à 

autoridade coatora que haveria utilizado de seu CPF para a realização de 

uma compra no dia 06 de fevereiro de 2019, no valor de R$ 11.000,00 

(onze mil reais), da qual desconhece completamente. Por oportuno, 

importa salientar que o habeas data é um remédio constitucional que visa 

assegurar ao impetrante o direito de conhecer, de complementar e de 

exigir a retificação de informações que lhe digam respeito constantes de 

registros ou de bancos de dados mantidos por entidades governamentais 

ou por instituições de caráter público, nos termos do que dispõe o art. 5o., 

inciso LXXII da Constituição Federal, e art. 7o., incisos I, II e III da Lei 

9.507/1997. A Lei Federal 9.507/1997 que regula o direito a informação e 

disciplina o rito processual do habeas data, estabelece em seu art. 8º., 

parágrafo único, incisos I, II e III, que a petição inicial deverá ser instruída 

com a prova (i) da recusa ao acesso às informações ou do decurso de 

mais de dez dias sem decisão; (ii) da recusa em fazer-se a retificação ou 

do decurso de mais de quinze dias, sem decisão; ou (iii) da recusa em 

fazer-se a anotação a que se refere o § 2º do art. 4º ou do decurso de 

mais de quinze dias sem decisão. Não obstante, atentando-se ao caso em 

vertente, verifica-se que a inicial não foi acompanhada de documentos 

suficientes a demonstrar a recusa da autoridade coatora em fornecer as 

informações pleiteadas ou sua inércia em fazê-lo, não estando 

preenchidos os requisitos necessários ao recebimento da peça inicial. 

Como dito, não se vislumbra nos autos prova da recusa ao acesso às 

informações, sendo este, requisito imprescindível ao prosseguimento do 

feito, a teor, inclusive, da Súmula nº 02 do Superior Tribunal de Justiça que 

dispõe expressamente “que não cabe o habeas data (CF, art. 5º, LXXII, 

letra a) se não houve recusa de informações por parte da autoridade 

administrativa.” Nesse sentido, já decidiu o e. Superior Tribunal de Justiça: 

“PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. HABEAS DATA. AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DE RESISTÊNCIA AO FORNECIMENTO DAS 

INFORMAÇÕES. ART. 8º, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DA LEI 9.507/1997. 
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FALTA DE INTERESSE DE AGIR. PRECEDENTES DO STJ. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.” (HD .209/DF, Rel. Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/11/2010, 

DJe 02/12/2010). Nestas condições, o art. 10 da Lei 9.507/1997 

estabelece que a inicial será desde logo indeferida, quando não for o caso 

de habeas data, ou se lhe faltar algum dos requisitos previstos nesta lei. 

Importante consignar que o habeas data não comporta dilação probatória, 

sendo aplicado o mesmo princípio da prova pré constituída do mandado de 

segurança, devendo, portanto, a documentação acostada à inicial 

comprovar, por si só e de plano, o direito da impetrante. Portanto, o pedido 

constante na inicial não atende a qualquer dos requisitos elencados na Lei 

nº 9.507/97, artigo 8º, motivo pelo qual não merece prosseguir. Ante o 

exposto, indefiro a inicial e, por conseguinte, julgo extinto o processo sem 

resolução de mérito, nos termos dos arts. 8º e 10 da Lei nº 9.507/97 e do 

art. 485, incido I, do Código de Processo Civil. Sem condenação do 

impetrante em custas, por força do art. 5º, LXXVII, da Constituição 

Federal, e ante o disposto no art. 21 da Lei 9.507/97, bem como sem 

honorários advocatícios, em razão da ausência de citação e também da 

aplicação analógica das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ. Transitada em 

julgado a presente decisão, determino sejam os autos remetidos ao 

arquivo com as baixas e cautelas de estilo. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Data registrada no sistema. Fabrício Sávio da Veiga Carlota 

Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-101 HABEAS DATA

Processo Número: 1000320-20.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA QUEIROZ PEREIRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS GOMES OAB - MT26227/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (IMPETRADO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

Processo nº 1000320-20.2020.811.0044 VISTO, EDNA QUEIROZ PEREIRA, 

devidamente qualificada nos autos, impetrou o presente Habeas Data, em 

face do AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, 

igualmente qualificado nos autos. Relata a parte autora que recebeu, via 

telefone celular, uma mensagem de texto do Banco Santander informando 

sobre um financiamento realizado em seu nome, da qual não detém 

conhecimento. Informa ainda a requerente que tentou por várias 

oportunidades contatar a instituição financeira para obter demais 

informações acerca do financiamento, tenho sido todas elas infrutíferas. É 

a breve síntese da inicial. Por oportuno, importante salientar que o habeas 

data é um remédio constitucional que visa assegurar ao impetrante o 

direito de conhecer, de complementar e de exigir a retificação de 

informações que lhe digam respeito constantes de registros ou de bancos 

de dados mantidos por entidades governamentais ou por instituições de 

caráter público, nos termos do que dispõe o art. 5o., inciso LXXII da 

Constituição Federal, e art. 7o., incisos I, II e III da Lei 9.507/1997. A Lei 

Federal 9.507/1997 que regula o direito a informação e disciplina o rito 

processual do habeas data, estabelece em seu art. 8º., parágrafo único, 

incisos I, II e III, que a petição inicial deverá ser instruída com a prova (i) da 

recusa ao acesso às informações ou do decurso de mais de dez dias sem 

decisão; (ii) da recusa em fazer-se a retificação ou do decurso de mais de 

quinze dias, sem decisão; ou (iii) da recusa em fazer-se a anotação a que 

se refere o § 2º do art. 4º ou do decurso de mais de quinze dias sem 

decisão. Não obstante, atentando-se ao caso em vertente, verifica-se que 

a inicial não foi acompanhada de documentos suficientes a demonstrar a 

recusa da autoridade coatora em fornecer as informações pleiteadas ou 

sua inércia em fazê-lo, não estando preenchidos os requisitos 

necessários ao recebimento da peça inicial. Como dito, não se vislumbra 

nos autos prova da recusa ao acesso às informações, sendo este, 

requisito imprescindível ao prosseguimento do feito, a teor, inclusive, da 

Súmula nº 02 do Superior Tribunal de Justiça que dispõe expressamente 

“que não cabe o habeas data (CF, art. 5º, LXXII, letra a) se não houve 

recusa de informações por parte da autoridade administrativa.” Nesse 

sentido, já decidiu o e. Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL E 

CONSTITUCIONAL. HABEAS DATA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE 

RESISTÊNCIA AO FORNECIMENTO DAS INFORMAÇÕES. ART. 8º, 

PARÁGRAFO ÚNICO, I, DA LEI 9.507/1997. FALTA DE INTERESSE DE 

AGIR. PRECEDENTES DO STJ. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO.” (HD .209/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/11/2010, DJe 02/12/2010). 

Nestas condições, o art. 10 da Lei 9.507/1997 estabelece que a inicial 

será desde logo indeferida, quando não for o caso de habeas data, ou se 

lhe faltar algum dos requisitos previstos nesta lei. Importante consignar 

que o habeas data não comporta dilação probatória, sendo aplicado o 

mesmo princípio da prova pré constituída do mandado de segurança, 

devendo, portanto, a documentação acostada à inicial comprovar, por si 

só e de plano, o direito da impetrante. Portanto, o pedido constante na 

inicial não atende a qualquer dos requisitos elencados na Lei nº 9.507/97, 

artigo 8º, motivo pelo qual não merece prosseguir. Ante o exposto, indefiro 

a inicial e, por conseguinte, julgo extinto o processo sem resolução de 

mérito, nos termos dos arts. 8º e 10 da Lei nº 9.507/97 e do art. 485, 

incido I, do Código de Processo Civil. Sem condenação do impetrante em 

custas, por força do art. 5º, LXXVII, da Constituição Federal, e ante o 

disposto no art. 21 da Lei 9.507/97, bem como sem honorários 

advocatícios, em razão da ausência de citação e também da aplicação 

analógica das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ. Transitado em julgado a 

presente decisão, determino sejam os autos remetidos ao arquivo com as 

baixas e cautelas de estilo. Cumpra-se, expedindo o necessário. Data 

registrada no sistema. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000430-19.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEI RODRIGUES GALDINO LIMA (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA ANTONIOLO OAB - MT0014281A (ADVOGADO(A))

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PARANATINGA (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL SCHILO OAB - 004.682.690-45 (PROCURADOR)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

Processo nº 1000430-19.2020.811.0044 VISTOS, Determino a remessa 

deste feito ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania nesta 

Comarca, para possibilidade de sessão de conciliação/mediação, nos 

termos do artigo 334 do novo Código de Processo Civil, presidida por 

conciliador/mediador devidamente capacitado e cadastrado no Núcleo 

Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos. Cite-se o 

polo passivo, com a faculdade do artigo 212, § 2º, do Código de Processo 

Civil, para que compareça à audiência designada, acompanhado de 

advogado, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, bem como para 

apresentar contestação no prazo previsto no artigo 335 do CPC. Havendo 

desinteresse da parte ré na realização da audiência, deverá peticionar 

com 10 (dez) dias de antecedência a contar da data da audiência (CPC, 

§5º do artigo 334). 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 

artigo 334, § 8º do CPC, ainda, que não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(CPC, art. 344). Por fim, defiro os benefícios da gratuidade da justiça à 

parte requerente nos termos da Lei n° 1.060/50 e arts. 98 e ss. do CPC. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Data registrada no 

sistema. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito em Substituição 

Legal

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000601-73.2020.8.11.0044

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:

ELIOMAR MACEDO DOS SANTOS - ME (EXECUTADO)

ELIOMAR MACEDO DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

Processo nº 1000601-73.2020.811.0044 Vistos etc. Cite(m)-se o(s) 
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executado(s) para pagar a dívida, custas e despesas processuais, além 

de honorários advocatícios, fixados no patamar de dez por cento, no 

prazo de 3 (três) dias, a contar da citação. Caso o(s) executado(s) 

possua(m) cadastro na forma do art. 246, §1º, e art. 1.051, do Código de 

Processo Civil, a citação deverá ser feita de maneira preferencialmente 

eletrônica. Do mandado ou carta de citação deverá constar, também, a 

ordem de penhora e avaliação a ser cumprida pelo Oficial de Justiça tão 

logo verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se 

auto, com intimação do executado. Não encontrado(s) o(s) executado(s), 

havendo bens de sua titularidade, o Oficial de Justiça deverá proceder ao 

arresto de tantos quanto bastem para garantir a execução, seguindo o 

processo na forma do art. 830, do Código de Processo Civil. As citações, 

intimações e penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, 

ou nos feriados ou dias úteis mesmo antes das 6 e depois das 20 horas, 

observado o disposto no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal. FIXO 

os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito. (artigo 

827, caput, do NCPC). O(s) executado(s) deverá(ão) ter ciência de que, 

nos termos do art. 827, §1º, do Código de Processo Civil, em caso de 

pagamento integral no prazo declinado, os honorários advocatícios 

poderão ser reduzidos pela metade. Registre-se, também, a possibilidade 

de oferecimento de embargos à execução, distribuídos por dependência e 

instruídos com cópias das peças processuais relevantes, no prazo de 15 

(quinze) dias, contados na forma do art. 231, do Código de Processo Civil. 

Alternativamente, no lugar dos embargos, mediante o depósito de trinta por 

cento do valor total executado, poderá ser requerido o parcelamento do 

restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção 

monetária e de juros de um por cento ao mês. Fica(m) o(s) executado(s) 

advertido(s) 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. O 

exequente, por sua vez, deverá ter ciência de que, não localizados o(s) 

executado(s), deverá, na primeira oportunidade, requerer as medidas 

necessárias para a viabilização da citação, sob pena de não se aplicar o 

disposto no art. 240, §1º, do Código de Processo Civil. Tratando-se de 

pessoa jurídica, deverá, desde logo, providenciar a juntada de certidão de 

breve relato obtida junto à Junta Comercial ou semelhante, diligenciando, 

ainda, perante os cadastros processuais do juízo onde a empresa tem 

sede ou filial. Por fim, registre-se que, o exequente poderá requerer 

diretamente à Secretaria a expedição de certidão, nos termos do art. 828, 

que servirá também aos fins previstos no art. 782, §3º, todos do Código 

de Processo Civil. Expedida a certidão, caberá ao exequente providenciar 

as averbações e comunicações necessárias, comprovando 

posteriormente nos autos no prazo de 10 dias, sob pena de nulidade, sem 

prejuízo de eventual responsabilização. Deverá, outrossim, o Sr. Oficial de 

Justiça nos termos do art. 154 do CPC indagar a parte executada quanto 

há proposta de acordo. Autorizo diligências em conformidade com o art. 

212, § 2º, do Novo Código de Processo Civil. Intime-se. Sirva-se como 

carta, mandado ou ofício. Cumpra-se. Paranatinga, Data registrada no 

sistema. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito em Substituição 

Legal

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000549-77.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON GERALDO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAIZA APARECIDA MARQUES FREITAS OAB - MT24086/O 

(ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA ANTONIOLO OAB - MT0014281A (ADVOGADO(A))

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

Processo nº 1000549-77.2020.811.0044 VISTO, Cuida-se de ação de 

indenização por danos morais ajuizada por EDSON GERALDO RODRIGUES 

em face de BRADESCO S/A, ambos qualificados nos autos. Em síntese, 

sustenta o requerente que é correntista há anos do banco requerido, 

sendo que em 02 de janeiro de 2019 tomou conhecimento de que estariam 

sendo descontados valores requerentes à “seguro de vida e previdência” 

de sua conta bancária, mesmo que nunca tenha sido solicitada tal 

contratação. Com a exordial vieram documentos. É a síntese do 

necessário. Fundamento e decido. I – DA INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA Vislumbra-se que a relação entre as partes possui caráter 

consumerista, sendo, pois, tutelada pelo Código de Defesa do Consumidor, 

cuja sistemática prevê que o juiz pode inverter o ônus da prova quando 

“for verossímil a alegação” ou quando o consumidor for “hipossuficiente”, 

sempre de acordo com “as regras ordinárias de experiência”, a teor do 

disposto no artigo 6º, inciso VIII do CDC. Diante do exposto, considerando 

a hipossuficiência da parte autora, defiro o pedido de inversão do ônus da 

prova, cabendo às requeridas trazerem aos autos as provas que 

entenderem pertinentes. II – DA TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA 

Como se sabe, a concessão de tutela de urgência é medida cabível 

quando houver prova da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo (NCPC, art. 300). Assim, quis o 

legislador que a antecipação do provimento jurisdicional ficasse vinculada 

à plausibilidade do direito invocado pela parte autora. Apenas naqueles 

casos em que a parte autora pudesse demonstrar, através de prova 

inequívoca, a probabilidade de uma sentença favorável é que se 

autorizaria ao juiz pronunciar-se antecipadamente sobre o mérito da 

causa. Tal providência, porém, não depende única e exclusivamente da 

qualidade das alegações iniciais. Incumbe ao autor, ainda, demonstrar que 

o simples trâmite processual pode acarretar-lhe danos de difícil ou 

impossível reparação. Na espécie, a tutela de urgência vindicada merece 

deferimento. Partindo dessas premissas, no caso dos autos, a requerente 

pleiteia seja determina à requerida que já cessado os descontos em sua 

conta bancária, alegando que desconhece a existência de qualquer 

contratação de “seguro de vida e previdência”. Conforme entendimento já 

pacificado pela doutrina e jurisprudência pátria, tratando-se de ação 

declaratória negativa, deverá ser aplicado o “princípio da impossibilidade 

da prova negativa”, recaindo sobre a parte demandada o ônus de provar a 

existência do negócio subjacente, demonstrando a existência do crédito 

que se pretende desconstituir, nos termos do artigo 373, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Assim, no caso em tela, mostra-se inviável 

atribuir ao demandante o ônus de comprovar que não efetuou qualquer 

contratação como requisito à concessão de tutela, visto que implicaria em 

produção de prova diabólica (prova de fato negativo), sendo clara a sua 

impossibilidade ou extrema dificuldade de realização. Deste modo, em 

sede de cognição sumária, tendo o requerente alegado a inexistência de 

contratação apta a ensejar os descontos e considerando os documentos 

acostados aos autos, em especial o extrato da conta bancária que 

comprova a realização dos descontos, resta demonstrada a 

verossimilhança das alegações iniciais. Por outro lado, o perigo na demora 

resta caracterizado em virtude dos transtornos socioeconômicos que 

seriam experimentados pela autora, acaso os descontos continuassem a 

ser realizados em sua conta, em caso de, eventualmente, venha a ser 

comprovada a não realização da contratação durante o decorrer 

processual. Assim, não obstante as limitações probatórias desse limiar de 

processo, satisfeitos e presentes mostram-se os requisitos do artigo 300 

do Código de Processo Civil, sendo imperiosa a concessão da tutela 

requerida. Ante o exposto, defiro a antecipação dos efeitos da tutela para 

determinar que a requerida providencie a suspensão de quaisquer 

descontos referentes à contratação de “seguro de vida e previdência” 

nas conta número 0692789-0 e Agência 0790 de titularidade do autor, sob 

pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), em caso de 

descumprimento da presente ordem, a contar da intimação desta decisão, 

consoante o art. 536, § 1º, do Código de Processo Civil. III– DA AUDIÊNCIA 

DE AUTOCOMPOSIÇÃO. Determino a remessa deste feito ao Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania nesta Comarca, para 

possibilidade de sessão de conciliação/mediação, nos termos do artigo 

334 do novo Código de Processo Civil, presidida por conciliador/mediador 

devidamente capacitado e cadastrado no Núcleo Permanente de Métodos 

Consensuais de Solução de Conflitos. Cite-se o polo passivo, com a 

faculdade do artigo 212, § 2º, do novel Código de Processo Civil, para que 

compareçam à audiência designada, acompanhados de advogados, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, bem como para apresentar 

contestação no prazo previsto no artigo 335 do NCPC. Havendo 

desinteresse do requerido na realização da audiência, deverão peticionar 

com 10 (dez) dias de antecedência a contar da data da audiência (NCPC, 

§5º do artigo 334). Consigne-se no mandado que, o não comparecimento 

injustificado do autor ou do requerido à audiência de conciliação é 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será aplicada multa, 

nos termos do artigo 334, § 8º do CPC, ainda, que não sendo contestada a 

ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo 
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autor (CPC, art. 344). Defiro os benefícios da gratuidade da justiça à parte 

requerente nos termos da Lei n° 1.060/50 e arts. 98 e ss. do NCPC. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Data registrada no 

sistema. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito em Substituição 

Legal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1000472-05.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MULTI COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA GREGÓRIO LIMA OAB - MT0009539A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DA INDÚSTRIA 

EXODUS INSTITUCIONAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

Processo nº 1000472-05.2019.811.0044 SENTENÇA VISTO, Tratam-se os 

presentes autos de ação cautelar, em que busca a sustação de protesto 

de título, ajuizada por MULTI COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA EPP 

contra FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DA 

INDÚSTRIA EXODUS INSTITUCIONAL, ambos devidamente qualificados. 

Extrai-se dos autos que as partes entabularam acordo visando por fim a 

presente contenda, requerendo, pois, a homologação da avença e a 

extinção do feito (Ref. 30327644). Os autos vieram-me conclusos. É o 

relato do essencial. Fundamento e decido. Nota-se que o direito das partes 

são disponíveis e seus respectivos procuradores e prepostos possuem 

bastantes poderes para transigirem. Assim, homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o acordo efetivado entre as partes, e via de 

consequência, julgo extinta a presente ação, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil. Consigno, 

por fim, que em eventual descumprimento da avença, a parte credora 

deverá manejar a execução por meio de cumprimento de sentença, o que, 

assinala-se, não traduzirá em prejuízos às partes. Sem custas 

remanescentes e honorários advocatícios (artigo 90, §3º, CPC). Tendo em 

vista que as partes renunciaram ao prazo recursal, remetam-se os autos 

ao arquivo, com as baixas e anotações de praxe. Por fim, atente-se a 

secretaria ao cadastramento dos advogados constituídos pelas partes. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Data registrada no sistema. 

Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito em Substituição Legal

Comarca de Peixoto de Azevedo

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000581-82.2019.8.11.0023

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:

VILSON ALVES MOREIRA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE PEIXOTO DE AZEVEDO INTIMAÇÃO - DJE EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EVANDRO JUAREZ 

RODRIGUES PROCESSO n. 1000581-82.2019.8.11.0023 Valor da causa: 

R$ 57.428,42 ESPÉCIE: [Busca e Apreensão]->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: VILSON 

ALVES MOREIRA Endereço: RUA CAICARA, 151, AEROPORTO, PEIXOTO 

DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DA PARTE AUTOR(A) e respectivo(a) Advogado(a), acerca da certidão 

do sr. meirinho (ID 24847800 - Diligência Negativa). Peixoto de Azevedo, 

23 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Elizabete Pereira Maia 

Rissini Técnico(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000667-53.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ERNESTINA ALVES MOREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE PEIXOTO DE AZEVEDO INTIMAÇÃO - DJE EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EVANDRO JUAREZ 

RODRIGUES PROCESSO n. 1000667-53.2019.8.11.0023 Valor da causa: 

R$ 12.150,82 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]

->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: ERNESTINA 

ALVES MOREIRA Endereço: Rua Caiçara, s/n, Casa, Aeroporto, PEIXOTO 

DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO BMG 

S.A Endereço: AVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK, 1830, 

andar10,11,13,14, bloco 01, 02, salas 101,102,112, VILA NOVA 

CONCEIÇÃO, SÃO PAULO - SP - CEP: 04543-000 FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTOR(A) e respectivo(a) Advogado(a) para, 

querendo, impugnar a contestação no prazo de 15(quinze) dias. Peixoto 

de Azevedo-MT, 23 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Elizabete 

Pereira Maia Rissini Técnico(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 
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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: 1000978-78.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SORAYA CRISTINE CARVALHO DUARTE OAB - PR15604 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARMELITA CORDEIRO DA SILVA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE PEIXOTO DE AZEVEDO INTIMAÇÃO - DJE EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EVANDRO JUAREZ 

RODRIGUES PROCESSO n. 1000978-78.2018.8.11.0023 Valor da causa: 

R$ 2.831,57 ESPÉCIE: [Valor da Execução / Cálculo / Atualização]

->PETIÇÃO CÍVEL (241) POLO ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE PEIXOTO DE 

AZEVEDO Endereço: RUA MINISTRO CESAR CALS, 226, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO ANTIGO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 

78530-000 POLO PASSIVO: Nome: CARMELITA CORDEIRO DA SILVA 

Endereço: RUA OSMAR NUNES, 335, CASA, BAIRRO CENTRO NOVO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTOR(A) e respectivo(a) Advogado(a), acerca 

da certidão do sr. meirinho (ID 18103703 - Diligência Negativa) . Peixoto de 

Azevedo-MT, 23 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Elizabete 

Pereira Maia Rissini Técnico(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000945-88.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ODORICO DILL DE MORAES (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE PEIXOTO DE AZEVEDO INTIMAÇÃO - DJE EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EVANDRO JUAREZ 

RODRIGUES PROCESSO n. 1000945-88.2018.8.11.0023 Valor da causa: 

R$ 39.870,96 ESPÉCIE: [Bancários]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) 

POLO ATIVO: Nome: BANCO BRADESCO Endereço: BANCO BRADESCO 

S.A., NÚCLEO CIDADE DE DEUS, S/N, VILA YARA, OSASCO - SP - CEP: 

06029-900 POLO PASSIVO: Nome: JOSE ODORICO DILL DE MORAES 

Endereço: Rua União do Norte, Posto 92151, Rod MT 322, Zona Rural, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTOR(A) e respectivo(a) Advogado(a), acerca 

da certidão do sr. meirinho (ID 25393616 - Diligência Negativa). Peixoto de 

Azevedo-MT , 23 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Elizabete 

Pereira Maia Rissini Técnico(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Comarca de Pontes e Lacerda

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000312-73.2019.8.11.0013

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 - PR8123-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAQUIM FELISBERTO FILHO (EXECUTADO)

ELIANE BARBOSA COSTA (EXECUTADO)

EDNA MARQUES DE ASSIS (EXECUTADO)

COMERCIAL DE TECIDOS FELISBERTO LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAIRA GASPAR SANTOS OAB - MT0021014A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte ré, para que apresente no prazo legal, as 

respectivas contrarrazões. Pontes e Lacerda/MT, 22 de março de 2020.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002713-45.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAIR GOMES DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO LINO DA SILVA OAB - MT25926/O (ADVOGADO(A))

ADRIANO DOMINGUES FERNANDES OAB - MT0013384A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1002713-45.2019.8.11.0013. AUTOR(A): 

ALTAIR GOMES DE JESUS REU: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. 

Intimem-se as partes para que no prazo de dez dias especifiquem provas 

a produzir. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000825-41.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ESTELINA FERREIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA OAB - TO3364 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1000825-41.2019.8.11.0013. AUTOR(A): 

ESTELINA FERREIRA DE SOUZA REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Dê-se vistas ao apelado para que apresente 

contrarrazões no prazo legal. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003655-14.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

VAGNER MARQUES DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HAILTON MAGIO OAB - MT15839/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1003655-14.2018.8.11.0013. AUTOR(A): 

VAGNER MARQUES DE SOUZA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL RELATÓRIO VAGNER MARQUES DE SOUZA propôs a presente 

Ação de Aposentadoria Rural por Idade em face do Instituto Nacional de 

Seguro Social, ambos qualificados nos autos, sustentando que se fazem 

presentes os requisitos fáticos e legais para procedência do pedido. 

Citado, o INSS apresentou contestação pugnando pela improcedência do 

pedido contido na inicial. Realizada audiência de instrução e julgamento 

foram ouvidas as testemunhas arroladas pelo autor. É o relatório. Decido. 

MÉRITO A Lei 8.213/91 em seu artigo 55, § 3º, prevê que: “§ 3º - A 

comprovação de tempo de serviço para os efeitos desta lei, inclusive 

mediante justificação administrativa ou judicial, conforme o disposto no art. 

108, só produzirá efeito quando baseada em início de prova material, não 

sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de 

motivo de força maior ou caso fortuito, conforme disposto no 

Regulamento”. Nesse sentido, de que a prova unicamente testemunhal não 

é suficiente para comprovação da atividade rurícola, são os enunciados 

de súmula 27 do Tribunal Regional Federal da 1ª. Região e súmula 149 do 

Tribunal da Cidadania, vejamos: Súmula 27 do Tribunal Regional Federal da 

1ª. Região – Não é admissível prova exclusivamente testemunhal para 

reconhecimento de tempo de exercício de atividade urbana e rural Súmula 

149 do Tribunal da Cidadania – A prova exclusivamente testemunhal não 

basta à comprovação da atividade rurícola, para efeito da obtenção de 

benefício previdenciário. Partindo desses preceitos, observo que foi 

juntado aos autos pela parte autora documentos que comprovam o vinculo 

ruralista de autora. Esse início de prova material foi completada pela prova 

oral colhida em audiência, conforme se evola dos termos de oitiva. Dessa 

forma, restou atendido pela autora a comprovação do exercício de 

atividade rural no período imediatamente anterior ao requerimento do 

benefício, em número de meses idêntico à carência do referido benefício. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, nos 

termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, resolvendo o mérito e 

encerrando a fase de conhecimento para condenar o réu à conceder à 

autora o benefício da aposentadoria rural por idade, na base de um salário 

mínimo mensal, retroagindo a data do indeferimento administrativo pela 

autarquia (18/04/2018). Referido benefício deverá ser acrescido de 

atualização, remuneração do capital e compensação da mora através dos 

índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 

11.960/2009, a partir da citação válida (Súmula 204, STJ), devendo ser 

observado para tanto o Manual de Cálculo da Justiça Federal. Condenar o 

réu a pagar os honorários de sucumbência ao patrono do autor que fixo 

em 10% sobre o valor do débito, observando-se o entendimento da 

Súmula 111 do STJ, de que os honorários somente incidem sobre as 

parcelas vencidas até a prolação da sentença. Injustificado o reexame 

necessário, face ao valor da condenação e os demais consectários não 

excederem o montante estipulado pelo art. 496, § 3º do CPC. Transitado 

em julgado, proceda-se o arquivamento do feito com as cautelas de estilo. 

P.R.I.C. , 11 de outubro de 2019. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003964-98.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ELENILSO LEMOS (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)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte autora, para impugnar a contestação 

apresentada nos autos, dentro do prazo legal. Pontes e Lacerda/MT, 23 de 

março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000730-74.2020.8.11.0013

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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1000730-74.2020.8.11.0013. AUTOR: 

JOAO ALVES DE OLIVEIRA REU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. 

Ao requerente para que comprove que procedeu à reclamação 

administrativa junto à instituição financeira e apresente extrato bancário 

referente aos três meses anteriores antes do primeiro desconto, em 05 

dias. , 6 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000733-29.2020.8.11.0013

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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1000733-29.2020.8.11.0013. AUTOR: 

JOAO ALVES DE OLIVEIRA REU: BANCO VOTORANTIM S.A. Ao 

requerente para que comprove que procedeu à reclamação administrativa 

junto à instituição financeira e apresente extrato bancário referente aos 

três meses anteriores antes do primeiro desconto, em 05 dias. , 6 de 

março de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001013-97.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LEONICE SILVA DOS SANTOS FELICIANO (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)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 
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LACERDA DECISÃO Processo: 1001013-97.2020.8.11.0013. AUTOR(A): 

LEONICE SILVA DOS SANTOS FELICIANO REU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos Defiro a AJG, ante a afirmação de lei. Cite-se o 

requerido com as advertências legais para apresentar resposta, querendo 

e no prazo legal de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e confissão 

quanto a matéria de fato. Realizada a citação e sendo apresentada a 

contestação dê-se vista ao autor para impugnação. DETERMINO a 

realização de exame pericial e, para tanto, NOMEIO como perito nos autos 

o ilustre médico Doutor LAURO LARAYA JÚNIOR – CRM/RO 2785 

(endereço: R. Gonçalves Dias, n. 191, sala 3, (térreo) Ed. Saint German, 

Centro, Vilhena - RO. Cep. 76980-000. Tel. 69 – 3322-9822 / 8131-0601 / 

ortopedistasperitos@hotmail.com), o qual deverá ser intimado acerca da 

nomeação levada a efeito, independentemente de compromisso, e deverá 

exercer escrupulosamente o encargo, devendo responder os quesitos 

formulados pelas partes e apresentar outras considerações que entender 

pertinentes, contando, a partir da realização do exame, com o prazo de 30 

(trinta) dias para a entrega do laudo (art. 465, “caput”, c/c o art. 466, 

“caput”, ambos do NCPC). ARBITRO os honorários periciais devidos ao 

perito ora nomeado no valor de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta 

reais) forte nos arts. 1º e 3º, § 1º, ambos da Resolução nº 541/2007 do 

Conselho da Justiça Federal, a serem arcados pela Justiça Federal. 

Deverá o (a) Gestor(a) Judiciário(a) mediante impulsionamento por 

certidão, via DJE, intimar a parte autora e, mediante remessa dos autos, 

intimar a autarquia requerida acerca da data aprazada para a perícia, bem 

como para que, caso queiram, apresentem quesitos e indiquem 

assistentes técnicos, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 465, § 1º, incisos 

II e III, do NCPC). Faço consignar que o(a) requerente deverá comparecer 

na perícia a ser designada, independentemente, de intimação. Com o laudo 

pericial nos autos, vista às partes para se manifestarem sobre ele, no 

prazo de 15 (quinze) dias. (art. 477, §1º, do NCPC). Por fim, com o integral 

cumprimento das determinações acima mencionadas, promova a 

conclusão dos autos. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001012-15.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FELICIANO DA SILVA (AUTOR)

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)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1001012-15.2020.8.11.0013. AUTOR: LUIZ 

FELICIANO DA SILVA REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos. Defiro a AJG, ante a afirmação de lei. Cite-se o requerido com as 

advertências legais para apresentar resposta, querendo e no prazo legal 

de 30 (trinta) dias, sob pena de revelia e confissão quanto a matéria de 

fato. Realizada a citação e sendo apresentada a contestação dê-se vista 

ao autor para impugnação. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004608-41.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BRENDA DOS SANTOS PINOTTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA DOS SANTOS BERTOLINI OAB - MT25776/O (ADVOGADO(A))

DALILA DOS REIS BRITO OAB - MT27141/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARISA ALVES VILELA DE AZAMBUJA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1004608-41.2019.8.11.0013. 

REQUERENTE: BRENDA DOS SANTOS PINOTTI REQUERIDO: MARISA 

ALVES VILELA DE AZAMBUJA Trata-se de AÇÃO CAUTELAR DE BUSCA 

E APREENSÃO promovida por BRENDA DOS SANTOS PINOTTI em face de 

MARIA ALVES VILELA DE AZAMBUJA. Narra em síntese, que deixou seu 

filho D.A.N., aos cudidados da avó paterna para realização de estágio 

referente a sua graduação de ensino superior em verterinária, ocorre que, 

após o término do estágio a avá paterna se recusou a devolver o infante. 

Designada audiência de conciliação, restou inviavel sua realização, diante 

da pandemia do CORONAVÍRUS. Estudo social acostado aos autos 

relatando que a criança se encontra bem aos cuidados da avó paterna. 

Os autos vieram conclusos para apreciação da liminar. É o breve 

Relatório. Conforme cediço a concessão de tutela de urgência pressupõe 

a coexistência dos requisitos do fummus boni iuris e do periculum in mora. 

Quanto ao direito não restam dúvidas que, em regra, a criação dos filhos é 

dever dos pais biológicos, em exceção, aos avós e demais integrantes da 

família estendida. Contudo, quanto ao periculum in mora, verifico que a 

concessão da medida de busca e apreensão não se afigura adequada no 

presente momento, sendo certo que a concessão de medida drástica, 

ainda mais neste momento de pandemia, poderá acarretar danos 

irreparáveis para criança. Ademais, conforme cediço, a busca e 

apreensão de criança é medida extrema e ultima ratio, diante dos graves 

danos psicológicos que poderá acarretar a criança. Neste sentido: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE 

CONJUGAL DE FATO C.C. GUARDA DE MENOR. BUSCA E APREENSÃO 

DE MENOR. DEFERIMENTO NA ORIGEM. ESTUDOS SOCIAIS JÁ 

DETERMINADOS. BELIGERÂNCIA ENTRE O CASAL. MANUTENÇÃO DA 

DECISÃO, COM INTUITO DE EVITAR MAIS UMA ALTERAÇÃO BRUSCA DE 

GUARDA, O QUE SÓ TRAZ INSEGURANÇA EMOCIONAL À CRIANÇA. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO, DE PLANO. (Agravo de 

Instrumento Nº 70042985333, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Jorge Luís Dall'Agnol, Julgado em 24/08/2011) (TJ-RS - AI: 

70042985333 RS, Relator: Jorge Luís Dall'Agnol, Data de Julgamento: 

24/08/2011, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 05/09/2011). ISSO POSTO, INDEFIRO a liminar de busca e apreensão, 

contudo, determino que a requerida permita a visita da mãe ao seu filho 

durantes os finais de semana, sob pena de reversão do presente 

decisum.. Certifique o Cartório o decurso do prazo da contestação, bem 

como, informe se consta ação de guarda proposta nesta Comarca em 

relação às partes a criança. Em se tratando de processo de 

criança/adolescente, os prazos não se encontram suspensos, devendo 

as partes ser intimadas quanto à necessidade de dar prosseguimento 

regular ao feito, não sendo admitido por este juízo, procrastinações, sob 

pena de reversão do decisum e condenação por litigância de má-fé. Dê-se 

ciência à requerida por oficial de justiça para que cumpra a decisão e 

apresente contestação dentro do prazo legal. Pontes e Lacerda, 23 de 

março de 2020. Leonardo de Araujo Costa Tumiati Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000841-29.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO TIMOTEO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1000841-29.2018.8.11.0013. AUTOR(A): 

AGNALDO TIMOTEO DA SILVA REU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL Vistos. AGNALDO TIMOTEO DA SILVA, já qualificada, 

ajuizou a presente ação para concessão de benefício previdenciário de 

auxílio doença combinado com aposentadoria por invalidez, em face do 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS sustentando que se 

fazem presentes os requisitos fáticos e legais para procedência do 

pedido. Citado, o INSS apresentou contestação pugnando pela 

improcedência do pedido contido na inicial. Prova pericial juntada aos 

autos. Relatado. Decido. A lide apresenta como causa de pedir o 

indeferimento administrativo do benefício auxílio-doença pela parte ré, 

sendo que um dos pedidos é a concessão do próprio benefício de 

auxílio-doença. Neste contexto, constata-se que a concessão do 
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auxílio-doença depende do impedimento para o trabalho ou para a sua 

atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, enquanto 

durar a incapacidade, nos termos do art. 59 do mesmo diploma legal. De 

acordo, então, com as alegações das partes e com a prova constante dos 

autos, verifica-se que a requerente é portadora de doença incapacitante 

para o trabalho, de forma permanente, fato que não foi contraditado pelo 

INSS, bem como é segurada diante das provas documentais acostadas. 

Com efeito, o laudo médico é claro a respeito da incapacidade total e 

insuscetível de recuperação. É viável, portanto, o acolhimento da 

pretensão da concessão do auxílio doença com conversão em 

aposentadoria por invalidez, eis que foi demonstrada a condição de 

segurado e a existência de incapacidade insuscetível de reabilitação. 

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do 

art. 487, I, do Código de Processo Civil, resolvendo o mérito e encerrando 

a fase de conhecimento para condenar o réu à concessão de benefício de 

auxílio doença ao autor, a partir da data da citação, ou se for o caso, da 

data em que o autor fez o pedido administrativamente à autarquia, 

calculado na forma do art. 61 da Lei 8.213/1991, a ser convertido em 

aposentadoria por invalidez a partir da data do laudo técnico pericial. 

Referido benefício deverá ser acrescido de atualização, remuneração do 

capital e compensação da mora através dos índices oficiais de 

remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos 

termos do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 11.960/2009, a 

partir da data da citação, ou se for o caso, da data em que o autor fez o 

pedido administrativamente à autarquia, calculado na forma do art. 61 da 

Lei 8.213/1991, devendo ser observado para tanto o Manual de Cálculo da 

Justiça Federal. Condenar o réu a pagar os honorários de sucumbência ao 

patrono do autor que fixo em 10% sobre o valor do débito, observando-se 

o entendimento da Súmula 111 do STJ, de que os honorários somente 

incidem sobre as parcelas vencidas até a prolação da sentença. 

Injustificado o reexame necessário, face ao valor da condenação e os 

demais consectários não excederem o montante estipulado pelo art. 496, 

§3º, I, do CPC. Transitado em julgado, proceda-se o arquivamento do feito 

com as cautelas de estilo. P.R.I.C.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001743-45.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JANDIRA DOS SANTOS SILVA (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:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1001743-45.2019.8.11.0013. AUTOR(A): 

JANDIRA DOS SANTOS SILVA REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Vistos. RELATÓRIO JANDIRA DOS SANTOS SILVA 

propôs a presente Ação de Aposentadoria Rural por Idade em face do 

Instituto Nacional de Seguro Social, ambos qualificados nos autos, 

sustentando que se fazem presentes os requisitos fáticos e legais para 

procedência do pedido. Citado, o INSS apresentou contestação pugnando 

pela improcedência do pedido contido na inicial. Realizada audiência de 

instrução e julgamento foram ouvidas as testemunhas arroladas pelo 

autor. É o relatório. Decido. MÉRITO A Lei 8.213/91 em seu artigo 55, § 3º, 

prevê que: “§ 3º - A comprovação de tempo de serviço para os efeitos 

desta lei, inclusive mediante justificação administrativa ou judicial, 

conforme o disposto no art. 108, só produzirá efeito quando baseada em 

início de prova material, não sendo admitida prova exclusivamente 

testemunhal, salvo na ocorrência de motivo de força maior ou caso 

fortuito, conforme disposto no Regulamento”. Nesse sentido, de que a 

prova unicamente testemunhal não é suficiente para comprovação da 

atividade rurícola, são os enunciados de súmula 27 do Tribunal Regional 

Federal da 1ª. Região e súmula 149 do Tribunal da Cidadania, vejamos: 

Súmula 27 do Tribunal Regional Federal da 1ª. Região – Não é admissível 

prova exclusivamente testemunhal para reconhecimento de tempo de 

exercício de atividade urbana e rural Súmula 149 do Tribunal da Cidadania 

– A prova exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da 

atividade rurícola, para efeito da obtenção de benefício previdenciário. 

Partindo desses preceitos, observo que foi juntado aos autos pela parte 

autora documentos que comprovam o vínculo ruralista de autora. Esse 

início de prova material foi completada pela prova oral colhida em 

audiência, conforme se evola dos termos de oitiva. Dessa forma, restou 

atendido pela autora a comprovação do exercício de atividade rural no 

período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, em número 

de meses idêntico à carência do referido benefício. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do art. 487, I, 

do Código de Processo Civil, resolvendo o mérito e encerrando a fase de 

conhecimento para condenar o réu à conceder à autora o benefício da 

aposentadoria rural por idade, na base de um salário mínimo mensal, 

retroagindo a data da citação, ou da data do requerimento administrativo 

pela autarquia, o que se deu primeiro. Referido benefício deverá ser 

acrescido de atualização, remuneração do capital e compensação da 

mora através dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados 

à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a 

redação da Lei 11.960/2009, a partir da citação válida (Súmula 204, STJ), 

devendo ser observado para tanto o Manual de Cálculo da Justiça Federal. 

Condenar o réu a pagar os honorários de sucumbência ao patrono do 

autor que fixo em 10% sobre o valor do débito, observando-se o 

entendimento da Súmula 111 do STJ, de que os honorários somente 

incidem sobre as parcelas vencidas até a prolação da sentença. 

Injustificado o reexame necessário, face ao valor da condenação e os 

demais consectários não excederem o montante estipulado pelo art. 496, § 

3º do CPC. Transitado em julgado, proceda-se o arquivamento do feito com 

as cautelas de estilo. P.R.I.C.

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000416-31.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ALDERICO DA SILVA LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIA MARIA DOS SANTOS TONHA ALVES OAB - MT0005278A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HUMBERTO LOPES PINTO (REU)

NEUZA TIYOKO KURASAKI (REU)

ANTONIO MOREIRA DA SILVA FILHO (REU)

VALDEVINO RODRIGUES DA MATA (REU)

ADENICIO FLAVIO PEREIRA (REU)

OTAVIO DE OLIVEIRA FREITAS (REU)

SEBASTIANA SOARES PEREIRA (REU)

NADIR RODRIGUES GONÇALVES DE FREITAS (REU)

Outros Interessados:

VALDETE GOMES DE SOUZA (CONFINANTES)

DIRCE DE MOURA SOARES (CONFINANTES)

NILZA MARIA DE SOUZA NASCIMENTO (CONFINANTES)

SHIRLEY MARTINEZ TORO (CONFINANTES)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1000416-31.2020.8.11.0013. AUTOR: 

ALDERICO DA SILVA LIMA REU: HUMBERTO LOPES PINTO, NEUZA 

TIYOKO KURASAKI, ANTONIO MOREIRA DA SILVA FILHO, VALDEVINO 

RODRIGUES DA MATA, OTAVIO DE OLIVEIRA FREITAS, NADIR 

RODRIGUES GONÇALVES DE FREITAS, ADENICIO FLAVIO PEREIRA, 

SEBASTIANA SOARES PEREIRA Vistos. RECEBO a petição de Id. 

29516432 como emenda à inicial. No mais, considerando as alterações 

inseridas pela Lei n. 13.105/2015 (Novo Código de Processo Civil), 

CITEM-SE pessoalmente os réus e os confinantes, por meio de mandado a 

ser cumprido por oficial de justiça, nos termos do art. 246, § 3°, do NCPC 

e, via edital, dos réus incertos e eventuais interessados, na forma do art. 

259, inciso I, do NCPC. NOTIFIQUEM-SE os representantes da União, da 

Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso e da Fazenda Pública 

Municipal, mediante carta com aviso de recebimento para que, dentro do 

prazo de 20 (vinte) dias, declinem se desfrutam de interesse na causa, 

(art. 218, § 1° do NCPC), observando-se com relação a contagem do 

prazo o que determina o art. 219, 230 e 231 do NCPC. Instrua-se o referido 
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expediente com cópia da inicial e dos documentos que a acompanham. 

EXTRAIA-SE certidão vintenária que dê conta da existência de eventuais 

ações cíveis em que figure como parte o requerido. 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. Às providências. Cumpra-se. Pontes e Lacerda, 20 de 

março de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

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

Processo Número: 1000728-41.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ OLAIR LEAL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JANETE GARCIA DE OLIVEIRA VALDEZ OAB - MT0003908A 

(ADVOGADO(A))

MARCELLY GARCIA VALDEZ OAB - MT19702-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NICCOLAS EDUARDO SEDOR LEAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1000728-41.2019.8.11.0013 Tipo: Cível Espécie: ALIMENTOS - 

LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69) PARTE AUTORA: AUTOR(A): LUIZ OLAIR 

LEAL PARTE RÉ: REU: NICCOLAS EDUARDO SEDOR LEAL Tendo em vista 

o teor da informação prestada (IDs 30513752 e 30513754), intimo a parte 

autora para manifestação, no prazo legal. Pontes e Lacerda, 23/03/2020. 

GEAN CARLOS BALDUINO JUNIOR Analista Judiciário(a) - Assinado 

eletronicamente. Sede do juízo e Informações: Av. Paraná, nº 2598, Bairro: 

São José, Cidade: Pontes e Lacerda-MT Cep:78250-000 - Fone: (65) 

3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001584-05.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIENE DA COSTA RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WEDER DE LACERDA SILVA OAB - MT0018773A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN OAB - MT16962-O (ADVOGADO(A))

RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE OAB - MT0018985A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1001584-05.2019.8.11.0013. AUTORA: 

LUZIENE DA COSTA RODRIGUES. RÉU: IUNI EDUCACIONAL S/A. Vistos. 

LUZIENE DA COSTA RODRIGUES, devidamente qualificada nos autos, 

interpôs o RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO de id. 28520387, 

alegando a ocorrência de obscuridade na sentença proferida de id. 

26712555. Em seguida, vieram-me os autos conclusos. É o sucinto 

relatório. Decido. Primeiramente, pondero que os embargos devem, 

inevitavelmente, ser conhecidos, visto que interpostos tempestivamente 

(id. 28879810). De efeito, conforme com os alicerces em que se suplanta 

a tessitura organizacional implementada no ordenamento jurídico, os 

embargos de declaração consolidam-se como mecanismo jurídico, 

franqueado à parte interessada, tendente a fustigar o magistrado prolator 

da decisão interlocutória, sentença ou acórdão, para que complete o 

provimento jurisdicional, quando omisso ponto fundamental, o esclareça 

em seus pontos obscuros — obscuridade nas razões desenvolvidas — 

ou, finalmente, promova reparações ou elimine eventuais contradições 

traçadas entre a fundamentação e a conclusão que porventura padeça. 

Em síntese pouco ampla, pode-se simbolizar, retratando que, os embargos 

de declaração têm por desiderato nuclear corrigir omissões, obscuridades 

ou contradições que a redação do texto do provimento jurisdicional 

eventualmente ostente e, portanto, não tem caráter substitutivo da 

decisão, mas, na verdade, integrativo, interpretação que decorre da leitura 

do art. 1.022 do NCPC. Excepcionalmente, os embargos de declaração 

podem reunir o predicado de atacar a fundamentação da decisão, na 

medida em que reste evidenciada a necessidade de se perquirir 

determinado fundamento não abordado no âmago do veredicto vergastado 

ou, ainda, o interesse recursal, sob o signo de prequestionamento de 

questão constitucional ou federal. Podem, de fato, outrossim, desfrutar de 

efeitos infringentes, na hipótese factual em que a modificação do julgado 

decorre, como consequência etiológica necessária, do próprio provimento 

dos embargos — ou seja, como consectário lógico da correção do erro 

material manifesto, do suprimento da omissão, do esclarecimento da 

omissão ou da extinção extirpação da correção. Todavia, os embargos de 

declaração jamais, em hipótese alguma, podem ser manejados com o 

intuito exclusivo ou ainda que velado de modificar o julgado e, assim, 

viabilizar o reexame da matéria, sob pena de admitir-se, em descompasso 

com a estrutura normativa que norteia a matéria, desvio da função 

jurídico-processual desta modalidade do recurso. Pois bem, estabelecidas 

tais premissas de ordem jurídica, passo a análise dos embargos de 

declaração (id. 28520387), na qual a embargante se insurge contra a 

determinação contida no item II do dispositivo da sentença, a seguir 

transcrita (id. 26712555), “in verbis”: “(ii) FORNEÇA a relação final das 

matérias a serem cursadas, no prazo de 15 (quinze) dias, devendo-se 

observar as 5 (cinco) matérias restantes para finalizar o curso, indicadas 

na exordial”. No sentido de esclarecer eventual obscuridade, a relação 

final que deve ser apresentada pela embargante se refere apenas às 

cinco disciplinas pendentes de aprovações e que devem ser cursados 

pela embargada para que possa concluir o curso (id. 20177341), uma vez 

que ela já obteve aprovação das demais que integram o histórico escolar 

de id. 20177341. Não é por outra razão que na fundamentação da 

sentença consignou-se: “não sendo razoável exigir a complementação da 

grade curricular com outras 18 (dezoito) para sua conclusão”. Por tais 

considerações, CONHEÇO e ACOLHO os embargos de declaração de id. 

28520387, nos termos da fundamentação, “ex vi” do inciso I do art. 1.012 

do NCPC. DECLARO, outrossim, reaberto o prazo para apresentação de 

recurso (art. 1.026, “caput”, do NCPC). INTIMEM-SE via DJE. Pontes e 

Lacerda, 18 de março de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000317-61.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

L. V. A. J. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIENE CRISTINA DE AQUINO OAB - 034.914.311-07 (REPRESENTANTE)

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1000317-61.2020.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) PARTE AUTORA: AUTOR: L. V. A. J. 

REPRESENTANTE: ELIENE CRISTINA DE AQUINO PARTE RÉ: REU: 

SEGURADORA LÍDER Certifico que a contestação apresentada nos autos 

(IDs 30585938 e seguintes) é tempestiva. Assim, intimo a parte autora 

para apresentar impugnação, no prazo legal. Pontes e Lacerda, 

23/03/2020. GEAN CARLOS BALDUINO JUNIOR Analista Judiciário(a) - 

Assinado eletronicamente. Sede do juízo e Informações: Av. Paraná, nº 

2598, Bairro: São José, Cidade: Pontes e Lacerda-MT Cep:78250-000 - 

Fone: (65) 3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1000753-54.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DIAS GOMES (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CORRAL MORALES OAB - MT7641/B (ADVOGADO(A))

RICARDO BASSO OAB - MT12739-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1000753-54.2019.8.11.0013 Tipo: Cível Espécie: AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA CÍVEL (65) PARTE AUTORA: AUTOR(A): MINISTÉRIO PÚBLICO 

DO ESTADO DE MATO GROSSO PARTE RÉ: REU: JOSE DIAS GOMES 

Tendo em vista a juntada do laudo pericial (IDs 29855592 e seguintes), 

abro vista dos autos às partes para manifestação, no prazo legal. Pontes 

e Lacerda, 23/03/2020. GEAN CARLOS BALDUINO JUNIOR Analista 
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Judiciário(a) - Assinado eletronicamente. Sede do juízo e Informações: Av. 

Paraná, nº 2598, Bairro: São José, Cidade: Pontes e Lacerda-MT 

Cep:78250-000 - Fone: (65) 3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000260-43.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE MAMEDES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO OAB - MT0008834A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1000260-43.2020.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) PARTE AUTORA: AUTOR(A): 

MARLENE MAMEDES DA SILVA PARTE RÉ: REU: SEGURADORA LÍDER 

Certifico que a contestação apresentada nos autos (IDs 30256610 e 

seguintes) é tempestiva. Assim, intimo a parte autora para apresentar 

impugnação, no prazo legal. Pontes e Lacerda, 23/03/2020. GEAN 

CARLOS BALDUINO JUNIOR Analista Judiciário(a) - Assinado 

eletronicamente. Sede do juízo e Informações: Av. Paraná, nº 2598, Bairro: 

São José, Cidade: Pontes e Lacerda-MT Cep:78250-000 - Fone: (65) 

3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000258-73.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BRAGA RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO OAB - MT0008834A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1000258-73.2020.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) PARTE AUTORA: AUTOR(A): 

MARCELO BRAGA RODRIGUES PARTE RÉ: REU: SEGURADORA LÍDER 

Certifico que a contestação apresentada nos autos (IDs 30256623 e 

seguintes) é tempestiva. Assim, intimo a parte autora para apresentar 

impugnação, no prazo legal. Pontes e Lacerda, 23/03/2020. GEAN 

CARLOS BALDUINO JUNIOR Analista Judiciário(a) - Assinado 

eletronicamente. Sede do juízo e Informações: Av. Paraná, nº 2598, Bairro: 

São José, Cidade: Pontes e Lacerda-MT Cep:78250-000 - Fone: (65) 

3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000266-50.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

RONILSON RABELO ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO OAB - MT0008834A (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 DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1000266-50.2020.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) PARTE AUTORA: AUTOR: RONILSON 

RABELO ALMEIDA PARTE RÉ: REU: SEGURADORA LÍDER Certifico que a 

contestação apresentada nos autos (IDs 29999146 e seguintes) é 

tempestiva. Assim, intimo a parte autora para apresentar impugnação, no 

prazo legal. Pontes e Lacerda, 23/03/2020. GEAN CARLOS BALDUINO 

JUNIOR Analista Judiciário(a) - Assinado eletronicamente. Sede do juízo e 

Informações: Av. Paraná, nº 2598, Bairro: São José, Cidade: Pontes e 

Lacerda-MT Cep:78250-000 - Fone: (65) 3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000299-40.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LIEGINA GOMES NOGUEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO REZENDE OAB - MT0011847A-B (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 DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1000299-40.2020.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) PARTE AUTORA: AUTOR(A): LIEGINA 

GOMES NOGUEIRA PARTE RÉ: REU: SEGURADORA LÍDER Certifico que a 

contestação apresentada nos autos (IDs 29918609 e seguintes) é 

tempestiva. Assim, intimo a parte autora para apresentar impugnação, no 

prazo legal. Pontes e Lacerda, 23/03/2020. GEAN CARLOS BALDUINO 

JUNIOR Analista Judiciário(a) - Assinado eletronicamente. Sede do juízo e 

Informações: Av. Paraná, nº 2598, Bairro: São José, Cidade: Pontes e 

Lacerda-MT Cep:78250-000 - Fone: (65) 3266-8600.

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

Processo Número: 1003462-62.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO LUIZ TAFAREL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WEDER DE LACERDA SILVA OAB - MT0018773A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. H. D. O. (REU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1003462-62.2019.8.11.0013. AUTOR(A): 

DIEGO LUIZ TAFAREL REU: E. H. D. O. Vistos. Considerando o teor da 

certidão de Id. 30407104, REDESIGNO a sessão de mediação a se realizar 

perante o CEJUSC desta comarca, para o dia 4 de junho de 2020, às 

14h00min. CITE-SE a requerida no endereço informado ao ID n.º 29017893. 

Ademais, CUMPRAM-SE os demais comandos da decisão de ID nº. 

26444476. INTIME-SE via DJE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

Pontes e Lacerda, 23 de março de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues 

Pereira Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1001029-51.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CACILDO MARTINS DE MENEZES (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANIA DE SOUSA OLIVEIRA PRADO OAB - MT18513-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO MARTINS TEODORO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1001029-51.2020.8.11.0013. 

REQUERENTE: CACILDO MARTINS DE MENEZES. REQUERIDO: JOÃO 

MARTINS TEODORO. Vistos. CACILDO MARTINS DE MENEZES, qualificado 

nos autos, ajuizou AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL COM TUTELA 

DE URGÊNCIA contra JOÃO MARTINS TEODORO, também qualificado. O 

requerente alega, em apertada síntese, que foi nomeado inventariante no 

processo de inventário n.º 1003980-52.2019.8.11.0013, o qual também 

visa a partilha do único imóvel deixado pela autora da herança. Continua 

narrando que um dos herdeiros, o requerido, está na posse do imóvel e se 

nega a sair, vendê-lo ou alugá-lo, bem como não paga aluguel do imóvel 

para os demais herdeiros/condôminos. Diante disso, requer a concessão 

da tutela de urgência, de modo a obrigá-lo a pagar o aluguel de R$ 640,00 

(seiscentos e quarenta reais). Com a inicial vieram os documentos de ID 
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n.º 30579805 a 30585677. E os autos vieram conclusos. É a suma do 

necessário, fundamento e decido. A tutela provisória de urgência de 

natureza antecipada tem os seus fundamentos descritos no artigo 300 do 

NCPC, nestes termos: “A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Por sua vez, o jurista 

Daniel Amorim Assumpção Neves, ao lecionar sobre a tutela provisória de 

natureza antecipada, diz que: “A concessão da tutela provisória é 

fundada em juízo de probabilidade, ou seja, não há certeza da existência 

do direito da parte, mas uma aparência de que esse direito exista. É 

consequência natural da cognição sumária realizada pelo juiz na 

concessão dessa espécie de tutela. Se ainda não teve acesso a todos os 

elementos de convicção, sua decisão não será fundada na certeza, mas 

na mera aparência – ou probabilidade – de o direito existir [Manual de 

Direito Processual Civil, Volume Único, Editora JusPodivm, 8ª Edição, pág. 

660]”. Logo, é necessária a presença da probabilidade do direito e, 

também, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sem 

os quais, impedem a concessão da tutela provisória almejada. Pois bem. In 

casu, tenho que razão não assiste ao requerente em pleitear a 

antecipação dos efeitos da tutela, frente à ausência dos requisitos. De 

acordo com o artigo 1.791 do Código Civil, com a abertura da sucessão, 

os coerdeiros passam a ser titulares da propriedade da herança, 

regulando-se pelas normas relativas ao condomínio. Ademais, nos termos 

do artigo 1.314 do Código Civil: "Art. 1.314. Cada condômino pode usar da 

coisa conforme sua destinação, sobre ela exercer todos os direitos 

compatíveis com a indivisão, reivindicá-la de terceiro, defender a sua 

posse e alhear a respectiva parte ideal, ou gravá-la. Parágrafo único. 

Nenhum dos condôminos pode alterar a destinação da coisa comum, nem 

dar posse, uso ou gozo dela a estranhos, sem o consenso dos outros." 

Por conseguinte, nenhum dos herdeiros pode ser impedido do exercício 

dos atributos inerentes à propriedade e à posse sobre a coisa indivisa, 

sob pena de reparar o herdeiro privado de seus direitos, nos termos do 

artigo 1.319 do Código Civil. Entretanto, no caso dos autos, realmente, os 

fatos alegados são controvertidos, sendo certa a inexistência de prova do 

exercício exclusivo da posse do bem pelo requerido. Com efeito, o único 

documento juntado acerca da suposta posse do imóvel pelo requerido 

consiste no Boletim de Ocorrência de ID n.º 30579809 e 30579810, do qual 

consta, apenas, o relato unilateral apresentado pelo autor. Têm-se, assim, 

que os fatos em questão são controversos e demandam dilação 

probatória para o seu esclarecimento, em especial por se cuidar de bem 

objeto de inventário, necessitando a questão de apuração a respeito da 

origem da posse do réu e do valor do imóvel para fins de aluguel. Nesse 

contexto, nas circunstâncias do caso não está caracterizada a relevância 

da fundamentação aduzida pela parte requerente na petição inicial, muito 

menos configurado o perigo de dano ou de prejuízo ao resultado útil do 

processo, mormente ao se considerar que eventuais perdas decorrentes 

da suposta posse exclusiva do imóvel poderão ser sanadas em outro 

momento, caso reconhecida a procedência do direito alegado. Neste 

sentido entende pacificamente a jurisprudência: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL - HERDEIROS - 

UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA DO IMÓVEL - NÃO COMPROVAÇÃO - 

PAGAMENTO PROPORCIONAL À COTA PARTE DOS HERDEIROS - 

DECISÃO MANTIDA. 1. A utilização exclusiva do imóvel em comum enseja 

o pagamento de aluguel aos demais proprietários do imóvel, a fim de vedar 

o enriquecimento sem causa. 2. Não havendo provas de uma parte dos 

herdeiros utilizar de forma exclusiva o imóvel comum, não se afigura 

possível a imposição da obrigação de pagar aluguel.” (TJ-MG - AI: 

10148190209400001 MG, Relator: Habib Felippe Jabour (JD Convocado), 

Data de Julgamento: 28/01/2020, Data de Publicação: 31/01/2020) Por fim, 

ausente os requisitos necessários, INDEFIRO o pedido de tutela provisória 

de urgência de natureza antecipada formulada na peça de ingresso. 

INTIME-SE a parte autora, na pessoa de sua advogada, via DJE. Ante as 

razões apresentadas, inclusive, com a juntada da declaração de 

hipossuficiência, DEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça à parte 

requerente, ressalvada a possibilidade de impugnação/revogação, nos 

termos do art. 99, §3°, do NCPC. Antes de prosseguir na atividade deste 

Juízo, deve-se ressaltar que a Justiça brasileira tem alçado novos 

caminhos no sentido de implementar e desenvolver mecanismos de 

solução de controvérsias, chamados de meios consensuais de conflito 

como mediação e a conciliação, visando assegurar a todos o direito à 

solução dos conflitos por meios adequados à sua natureza e 

peculiaridade. Neste sentido, foi recentemente implantado nesta Comarca 

a Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC de 

forma a buscar, primordialmente, a conciliação entre as partes 

conflitantes. Desta feita, tratando-se de matéria que se amolda ao disposto 

no art. 2º da Ordem de Serviço nº 3/2012 – NPMCSC, DETERMINO que os 

presentes autos sejam remetidos ao Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania, para que seja realizada a tentativa de sessão de 

mediação a qual fica, desde já, designada para o dia 2 de junho de 2020, 

às 17h00min. Para tanto, CITE(M)-SE e INTIME(M)-SE o(s) requerido(s) 

para que compareça(m) à sessão de mediação/conciliação ora designada, 

consignando-se expressamente no mandado que o prazo de 15 (quinze) 

dias para o oferecimento de defesa será contado a partir do dia aprazado 

para a realização da sessão de mediação, caso as partes não se 

componham amigavelmente. Ofertada a contestação, INTIME-SE a parte 

autora, na pessoa de seu (sua) advogado (a) ou mediante remessa dos 

autos à Defensoria Pública, para ofertar impugnação no prazo legal. 

Cumpridas as etapas acima, façam os autos conclusos para saneamento 

ou julgamento antecipado do mérito. PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Pontes e Lacerda, 23 de março de 

2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

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

Processo Número: 1001032-06.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR MATHEUS HURTADO SABINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO BORGES COELHO OAB - MT26030/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADILSON SABINO DOS SANTOS (REU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1001032-06.2020.8.11.0013. 

REQUERENTE: VICTOR MATHEUS HURTADO SABINO. REQUERIDO: 

ADILSON SABINO DOS SANTOS. Vistos. VICTOR MATHEUS HURTADO 

SABINO, qualificado nos autos, ajuizou AÇÃO DE ALIMENTOS COM 

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA contra ADILSON SABINO DOS 

SANTOS, também devidamente qualificado. Alega o requerente que, a 

despeito de ter completado a maioridade, necessita que o seu genitor, ora 

requerido, lhe preste alimentos, uma vez que faz uso de medicamento de 

alto custo, além de ser estudante universitário. Liminarmente, requer a 

concessão da tutela de urgência, a fim de que seja fixado alimentos 

provisórios a seu favor, no patamar de 30% (trinta por cento) da 

remuneração líquida do requerido. Carreou à inicial os documentos de ID 

n.º 30596808 a 30597261. E os autos vieram conclusos. É a suma do 

necessário. Fundamento e decido. A tutela provisória de urgência de 

natureza antecipada tem os seus fundamentos descritos no artigo 300 do 

NCPC, nestes termos: “A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Por sua vez, o jurista 

Daniel Amorim Assumpção Neves, ao lecionar sobre a tutela provisória de 

natureza antecipada, diz que: “A concessão da tutela provisória é 

fundada em juízo de probabilidade, ou seja, não há certeza da existência 

do direito da parte, mas uma aparência de que esse direito exista. É 

consequência natural da cognição sumária realizada pelo juiz na 

concessão dessa espécie de tutela. Se ainda não teve acesso a todos os 

elementos de convicção, sua decisão não será fundada na certeza, mas 

na mera aparência – ou probabilidade – de o direito existir [Manual de 

Direito Processual Civil, Volume Único, Editora JusPodivm, 8ª Edição, pág. 

660]”. Logo, é necessária a presença da probabilidade do direito e, 

também, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sem 

os quais, impedem a concessão da tutela provisória almejada. Pois bem. 

Nos termos das disposições legais insertas no art. 1.695 do Código Civil, 

são devidos alimentos quando quem os pretende comprovar a 

impossibilidade de prover suas necessidades mediante o empenho de 

seus próprios esforços, além de comprovar que aquele, de quem é 

reclamada a obrigação, apresenta condições de fornecê-los sem prejuízo 

a sua subsistência – binômio necessidade/possibilidade. Nessa esteira, 

adianto que a pretensão a alimentos em favor da requerente não deve ser 

acolhida em sede de tutela provisória inaudita altera pars, em que pese a 

alegação de necessidade e urgência, porquanto não há nos autos 

elementos inquestionáveis de prova a confirmar a veracidade da matéria 

de fato – ônus que incumbe à postulante, tratando-se de pedido de 
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alimentos formulado por filho maior de idade, cujas necessidades não são 

presumidas. Em sede de tutela de urgência, para que seja deferida a 

fixação dos alimentos antes de ouvida a parte contrária, necessária se 

faz a presença de probabilidade do direito invocado e de verossimilhança 

das alegações do alimentando, o que não ocorre no caso dos autos. 

Ressalta-se que, na hipótese de pessoa maior, o fundamento da 

obrigação alimentar deixa de estar amparado no dever de sustento dos 

pais em relação aos filhos menores e na presunção de necessidade que 

milita em favor destes, de acordo com o disposto no artigo 1.566, inciso IV, 

do Código Civil, passando a decorrer da obrigação existente entre 

parentes, na forma do artigo 1.694, e seguintes, do mesmo Diploma Legal. 

Como consequência, nessa modalidade de obrigação alimentar, 

desaparece a presunção de necessidade, a qual deve ser provada por 

quem pretende ver fixado o encargo em seu favor. Neste ínterim, não há 

prova de que o requerente ocupa turno integral, sendo presumível que o 

demandante tem condições para o exercício de atividade laborativa, em 

razão da idade que possui. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

ALIMENTOS. FILHO MAIOR DE IDADE. TUTELA PROVISÓRIA. REQUISITOS. 

ÔNUS DA PROVA. INDEFERIMENTO. Para a fixação de alimentos 

provisórios em favor de filhos maiores de idade, mister a comprovação da 

alegada necessidade a qual não se presume. Caso concreto em que não é 

razoável fixar alimentos liminarmente, inaudita altera pars, porquanto as 

alegações do postulante não estão amparadas em prova cabal, não 

havendo evidência do direito alegado. AGRAVO DE INSTRUMENTO 

DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70077358273, Sétima Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sandra Brisolara Medeiros, 

Julgado em 20/06/2018). Diante desse contexto, não se verifica a 

evidência do direito alegado, requisito essencial à concessão provisória 

da tutela pretendida. Por fim, ausentes os pressupostos legais à 

concessão do pleito, ou seja, a probabilidade do direito alegado, INDEFIRO 

o pedido de alimentos provisórios requerido na inicial. Ante as razões 

apresentadas, inclusive, com a juntada da declaração de hipossuficiência, 

DEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça ao autor, ressalvada a 

possibilidade de impugnação/revogação, nos termos do art. 99, §3°, do 

NCPC. PROCESSE-SE em segredo de justiça, por força do dispositivo 

contido no art. 189, II, do Código de Processo Civil. Antes de prosseguir na 

atividade deste Juízo, deve-se ressaltar que a Justiça brasileira tem 

alçado novos caminhos no sentido de implementar e desenvolver 

mecanismos de solução de controvérsias, chamados de meios 

consensuais de conflito como mediação e a conciliação, visando 

assegurar a todos o direito à solução dos conflitos por meios adequados à 

sua natureza e peculiaridade. Neste sentido, foi recentemente implantado 

nesta Comarca a Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – 

CEJUSC de forma a buscar, primordialmente, a conciliação entre as partes 

conflitantes. Desta feita, tratando-se de matéria que se amolda ao disposto 

no art. 2º da Ordem de Serviço nº 3/2012 – NPMCSC, DETERMINO que os 

presentes autos sejam remetidos ao Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania, para que seja realizada a tentativa de sessão de 

mediação a qual fica, desde já, designada para o dia 4 de junho de 2020, 

às 15h00min. Na hipótese da sessão restar frutífera, REMETAM-SE os 

autos à conclusão. Para tanto, CITE(M)-SE e INTIME(M)-SE o(s) 

requerido(s) para que compareça(m) à sessão de mediação/conciliação 

ora designada, consignando-se expressamente no mandado que o prazo 

de 15 (quinze) dias para o oferecimento de defesa será contado a partir 

do dia aprazado para a realização da sessão de mediação, caso as 

partes não se componham amigavelmente. Ofertada a contestação, 

INTIME-SE a parte autora, na pessoa de seu (sua) advogado (a) ou 

mediante remessa dos autos à Defensoria Pública, para ofertar 

impugnação no prazo legal. Cumpridas as etapas acima, façam os autos 

conclusos para saneamento ou julgamento antecipado do mérito. 

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

e Lacerda, 23 de março de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz 

de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001070-52.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA REGINA NUNES DA LUZ (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO ANDRADE ZUCHETTI OAB - MT22584/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1001070-52.2019.8.11.0013. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: SONIA REGINA NUNES DA LUZ REU: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

CONCESSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA C/C PEDIDO DE CONVERSÃO EM 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ proposta por SONIA REGINA NUNES 

DA LUZ contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). 

Acostou à inicial procuração e documentos de Id. 19257743 - Pág. 1 a Id. 

19257749 - Pág. 1. Apesar de devidamente citada, a autarquia ré deixou 

de oferecer contestação, conforme certidão de Id. 21037010. Laudo 

pericial anexado em Id. 27751516. É a suma do necessário. Fundamento e 

decido. Inicialmente, faz-se necessária breve digressão sobre o benefício 

previdenciário nominado como “auxílio-doença”. Este é um benefício 

previdenciário pago em decorrência de incapacidade temporária, devendo 

ser de curta duração, embora a lei não fixe prazo máximo de vigência; é 

renovável a cada oportunidade em que o segurado dele necessite. O 

benefício deve cessar quando houver a recuperação da capacidade para 

o trabalho, salvo quando o segurado for insusceptível de recuperação 

para a atividade habitual, caso em que deverá submeter-se a processo de 

reabilitação profissional, que lhe possibilite o exercício de outra atividade 

que lhe garanta a subsistência, sendo aposentado por invalidez, acaso 

considerado irrecuperável, nos termos do art. 62 da Lei nº 8.213/91. Em 

se tratando de pedidos de concessão de benefícios previdenciários, cujo 

deferimento dependa do auxílio de profissional com conhecimentos 

técnicos específicos, o Juiz pode designar um perito, que oficiará com 

órgão auxiliar do Juízo, sem interesse na lide e com o dever de guardar 

equidistância dos interesses em confronto. Os esclarecimentos ofertados 

pelo profissional, expressos no laudo pericial, auxiliam na formação da 

convicção do magistrado. No caso concreto os exames médicos aos 

quais foi judicialmente submetido o segurado, serviram para elucidar 

quaisquer dúvidas remanescentes, no tocante ao grau da possível 

incapacidade de que padeceria a parte autora. No laudo pericial de Id. 

27751516, deixou-se consignado nas respostas aos quesitos 

endereçados ao perito que a autora padece de incapacidade total e 

permanente para as atividades laborais. Embora o laudo pericial não tenha 

o condão de vincular o procedimento decisório, reveste-se ele de forte 

valor probante, à conta do Poder Judiciário maior grau de imparcialidade de 

que se reveste, por imposição legal, e ante o compromisso judicialmente 

firmado, ter de guardar equidistância dos interesses das partes em 

confronto. A este respeito, e no concernente às situações de 

incapacidade daqueles que se encontra em situação assemelhada à da 

autora, em consonância com o resultado de perícia judicial, confira-se o 

seguinte precedente oriundo do e. Tribunal Regional Federal da Primeira 

Região: “PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RESTABELECIMENTO. 

AUXÍLIO-DOENÇA. CONVERSÃO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 

REQUISITOS: QUALIDADE DE SEGURADO, CARÊNCIA E INCAPACIDADE 

TOTAL E PERMANENTE PARA O TRABALHO. ATENDIDOS. PRESCRIÇÃO 

QUINQUENAL. ABATIMENTO VALORES PAGOS ADMINISTRATIVAMENTE. 

CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS. IMPLANTAÇÃO IMEDIATA. 1. Remessa 

Oficial conhecida de ofício: inaplicabilidade do §§ 2º e 3º do artigo 475 do 

CPC, eis que ilíquido o direito reconhecido e não baseando em 

jurisprudência ou Súmula do STF ou do STJ. 2. Nos moldes do 

entendimento jurisprudencial dominante, é prescindível a provocação 

administrativa antes do manejo da via judicial nas ações em que se pleiteia 

benefício previdenciário. Ressalva do entendimento pessoal do relator. 3. 

Os requisitos indispensáveis para a concessão do benefício 

previdenciário de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez são: a) a 

qualidade de segurado; b) a carência de 12 (doze) contribuições mensais; 

c) a incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e 

permanente (aposentadoria por invalidez) para atividade laboral. 4. 

Cumpridos o requisito da carência e qualidade de segurado: 

restabelecimento de auxílio-doença (gozado de 17.04.1997 a 17.06.1997 - 

fls. 17). 5. Averiguada a incapacidade total e permanente (paciente vítima 

de hipotrofia cortical cerebral e epilepsia), devida a aposentadoria por 

invalidez a contar da cessação administrativa do auxílio-doença, 

respeitada a prescrição quinquenal. 6. Facultada à Autarquia 

Previdenciária a comprovação de eventuais parcelas quitadas pela via 

administrativa quando do retorno dos autos à primeira instância com vistas 
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a se evitar o pagamento em duplicidade e o enriquecimento sem causa, 

ambos repudiados pelo ordenamento jurídico. 7. Atrasados: a) correção 

monetária e juros de mora pelo MCJF. 8. Implantação imediata do benefício, 

nos termos do art. 461 do CPC - obrigação de fazer. 9. Apelação 

desprovida e remessa oficial parcialmente provida (itens 6 e 7). 

(APELAÇÃO CÍVEL Nº 0042155-57.2007.4.01.9199/MG, 2ª TURMA DO TRF 

DA 1ª REGIÃO, REL. FRANCISCO DE ASSIS BETTI. J. 24.09.2014, 

UNÂNIME, E-DJF1 08.10.2014)”. Outrossim, a autora logrou demonstrar a 

condição de segurada. Por meio da exibição do documento de Id. 

19257745, verifica-se contribuições realizadas entre 12 de setembro de 

2016 a 23 de janeiro de 2019, perfazendo, desta maneira, o período de 

carência previsto no art. 25, inciso I, da Lei nº. 8.213/1991. Ante o 

exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido na inicial, para o fim de: 

a) CONCEDER o benefício de auxílio doença em benefício da parte autora 

SONIA REGINA NUNES DA LUZ, no valor de 91% (noventa e um por cento) 

do salário de contribuição, cujo termo “a quo” deverá retroagir à data do 

indeferimento do pedido administrativo para a concessão do benefício, 

qual seja, 19 de dezembro de 2018 (Id. 19257749). O pagamento retroativo 

deve ser feito com atualização monetária, segundo os índices previstos no 

Manual de Cálculos da Justiça Federal, sendo aplicada desde a data em 

que cada parcela se tornou devida (Súmula nº 19 do e. Tribunal Regional 

Federal da Primeira Região) e com a incidência de juros de mora, a partir 

da citação, na forma que dispõe o art. 1º-F da Lei 9.494/97. b) 

DETERMINAR a CONVERSÃO do benefício previdenciário de auxílio 

doença em aposentadoria por invalidez, a partir da data da realização da 

perícia-médica, qual seja, 11 de outubro de 2019 (Id. 27751516), inclusive, 

com direito à percepção do décimo terceiro salário proporcional. O 

pagamento retroativo deve ser feito com atualização monetária, segundo 

os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, sendo 

aplicada desde a data em que cada parcela se tornou devida (Súmula 19 

do TRF da 1ª Região) e com a incidência de juros de mora, na forma que 

dispõe o art. 1º-F da Lei 9.494/97. c) ENCERRAR a atividade cognitiva, 

com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do NCPC. Pelo princípio 

da sucumbência, CONDENO a autarquia ré ao pagamento de honorários 

advocatícios ao patrono da parte adversa, fixados em 10% (dez por 

cento) sobre o valor das prestações vencidas, consoante preconiza a 

Súmula nº 111 do c. STJ, forte no art. 85, § 3º, I, do NCPC. DEIXO de 

condená-la, no entanto, ao pagamento das custas e demais despesas 

processuais, haja vista o disposto na Lei Estadual nº 7.603/2001. 

EXPEÇA-SE por meio de requisição eletrônica via Sistema AJG da Justiça 

Federal os honorários periciais fixados em Id. 19611462 em R$ 600,00 

(seiscentos reais), nos moldes da Resolução nº 201/2012 do c. Tribunal 

Regional Federal da Primeira Região. DISPENSO o reexame necessário, 

uma vez que no presente caso a condenação imposta à parte ré não 

ultrapassará o valor constante no art. 496, § 3º, do NCPC e, deste modo, 

não é necessária a remessa dos autos ao Egrégio TRF 1 para reexame 

necessário. Neste sentido: PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. 

BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SENTENÇA PROFERIDA SOB A EGIDE DO 

CPC/2015. REMESSA OFICIAL. DESCABIMENTO. ART. 496, § 3º, DO CPC. 

1. A sentença sob censura, proferida sob a égide no CPC/2015, não está 

sujeita à remessa oficial, tendo em vista que a condenação nela imposta 

não ultrapassa o limite previsto no art. 496, § 3º, do referido Diploma 

Adjetivo. 2. Tratando-se de ação voltada à concessão/revisão de 

benefício previdenciário no valor mensal de um salário mínimo, que envolve 

quantidade de parcelas substancialmente inferior às que seriam 

necessárias para se chegar ao patamar de mil salários mínimos, resulta 

certo e comprovado que o valor total da condenação não ultrapassará o 

limite supramencionado. 3. Remessa oficial não conhecida. (Reexame 

Necessário - 0009202-54.2018.4.01.9199, 2ª Turma do TRF da 1ª Região, 

Rel. Desembargador Federal Francisco Neves da Cunha, 06/06/2018). Nos 

termos dos arts. 1.288 e seguintes da CNGC, estes são os dados da 

implantação dos benefícios: nome da segurada: SONIA REGINA NUNES DA 

LUZ; benefício concedido: AUXÍLIO DOENÇA; renda mensal: 91% (noventa 

e um por cento) do salário de contribuição; data do indeferimento 

administrativo do pedido: 19 de dezembro de 2018; APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ: renda mensal: 100% (cem por cento) do salário de benefício; 

da data do exame-pericial: 11 de outubro de 2019. PUBLIQUE-SE. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 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, 23 de março de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues 

Pereira Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano Roos

 Cod. Proc.: 195977 Nr: 6142-37.2019.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sandoval Martins Vila

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Ante o exposto, julgo PROCEDENTE EM PARTE a denúncia, fazendo-o 

para ABSOLVER SANDOVAL MARTINS VILA das sanções descritas no 

artigo 35, caput, da Lei 11.343/2006 e CONDENÁ-LO como incurso no art. 

28 da Lei nº 11.343/2006 e artigo 12, caput, da Lei nº 10.826/2003.DO 

DECLÍNIO DE COMPETÊNCIAEm razão da desclassificação do crime 

descrito no art. 33, caput, para o delito mencionado no art. 28, ambos da 

Lei nº 11.343/2006, DECLINO DA COMPETÊNCIA e determino, após trânsito 

em julgado, remessa de cópia dos autos ao Juizado Especial, em atenção 

à Lei n° 9.099/1995.DOSIMETRIA DA PENACom ...Ausentes causas de 

aumento ou de diminuição da pena, torno-a definitiva em 01 ano de 

detenção e 10 dias-multa.Para cumprimento da pena, fixo o REGIME 

INICIAL ABERTO.Substituo a pena privativa de liberdade imposta por UMA 

RESTRITIVA DE DIREITOS, consistente em prestação pecuniária do valor 

correspondente a 2 (dois) salários mínimo vigentes ao tempo do 

pagamento, em prol do Conselho da Comunidade local, a ser depositado na 

seguinte conta: C/C - 03000670-0, Agência- 3439 - Código de Operação – 

003, CNPJ - 17.566.895/0001-29, Caixa Econômica Federal...

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano Roos

 Cod. Proc.: 209785 Nr: 1557-05.2020.811.0013

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Weverton Santos Neves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe Carlos Almeida - 

OAB:19847

 Trata-se de incidente decorrente do cumprimento de mandado de prisão 

de outro juízo.

Extrai-se dos autos a condenação do custodiado em regime semiaberto, 

tendo sido determinada sua prisão e colocação em estabelecimento 

apropriado a tal regime no Estado origem.

Ocorre que, cumprido o mandado nesta localidade, verifica-se a 

inexistência de idêntico estabelecimento prisional.

Constando dos autos documentação comprobatória de vínculo familiar e 

empregatício do reeducando junto ao juízo de Mirassol D'oeste, solicitou o 

juízo de origem anuência para remessa do respectivo executivo a esta 

localidade.

Dadas as peculiaridades do caso concreto e ante a recente proibição de 

transferências e recambiamentos de presos em razão da pandemia 

covid-19, defiro o pedido de envio do executivo de pena do custodiado a 

este juízo de Pontes e Lacerda. OFICIE-SE COM URGÊNCIA PARA AS 

DEVIDAS PROVIDÊNCIAS.

Desde já promovo a entrada do apenado em regime SEMIABERTO 

HARMONIZADO.

Ante a ausência de Colônia Agrícola, Industrial ou similar, bem como por 

não existir Casa do Albergado ou outro estabelecimento prisional 

adequado, nos termos da Súmula Vinculante 56 do STF c/c o decidido no 

RE 641.320/RS, determino a inserção do recuperando no REGIME 

SEMIABERTO HARMONIZADO, em situação de PRISÃO ALBERGUE 

DOMICILIAR combinada com as seguintes medidas cautelares diversas da 

prisão:

1. O recuperando deverá recolher-se em sua residência diariamente nos 

dias de semana, exatamente no endereço indicado nos autos, no período 

compreendido entre 20h00min e 05h00min do dia seguinte. Nos finais de 

semana e feriados em que não trabalhar, o recuperando deverá 
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permanecer em período integral em sua residência (de 20h00min de 

sexta-feira até 05h00min da segunda-feira);

2. É proibido, após o horário de recolhimento, ausentar-se de sua 

residência, exceto em situações devidamente justificadas previamente ou 

em situações de caso fortuito ou força maior. É autorizado sair da 

residência para participar em cultos religiosos noturnos e para estudo em 

instituição regular de ensino no período noturno.

3. O recuperando deverá trabalhar e/ou estudar, mesmo que em curso 

profissionalizante, pois o trabalho ou estudo é pressuposto do regime 

semiaberto. Deverá o reeducando, no prazo de 90 (NOVENTA) DIAS 

contados da data da sua soltura, comprovar em juízo, o trabalho e/ou 

estudo, sob pena de regressão ao regime fechado.

 4. É proibido mudar de residência sem avisar o juízo, bem como não 

poderá o recuperando sair das Comarcas de Vila Bela da Santíssima 

Trindade/MT e de Pontes e Lacerda/MT sem prévia autorização judicial.

5. Fica o recuperando autorizado a viajar para fora das Comarcas por até 

05 (cinco) dias, desde que avise previamente à Secretaria da Vara. O 

recuperando não possui direito de viajar para fora destas Comarcas por 

período superior. Os pedidos de viagem são um mero benefício que 

poderá ser concedido pelo juízo da execução, analisados caso a caso 

conforme o comportamento e cumprimento da pena, e deverão ser 

realizados com bastante antecedência e deverão ser bem justificados e 

acompanhados de documentos comprobatórios (comprovantes de 

endereço onde ficará, certidões de nascimento/casamento, etc), sob pena 

de indeferimento.

6. É terminantemente proibida a saída do território nacional, sendo 

expressamente vedado ao reeducando adentrar o território do país Bolívia 

ou qualquer outro país;

7. É proibido frequentar lugares inapropriados, como casa de prostituição, 

casa de jogos, bocas de fumo, boates, bares e locais similares;

8. É proibido ingerir bebida alcóolica fora de ambientes sociais 

(restaurantes e residências familiares), ou apresentar-se bêbado, ou 

fazer uso de qualquer espécie de substância entorpecente (drogas);

9. É proibido portar armas de fogo (revólver, espingarda, pistolas, 

explosivos, etc) ou armas brancas (facas, canivetes, estiletes, serra 

elétrica, machado, etc);

10. É proibido se envolver em qualquer tipo de infração penal (crime ou 

contravenção);

11. O recuperando deverá comparecer mensalmente, entre os dias 01 e 

10, na Secretaria da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, a 

PARTIR DO MÊS DE JULHO DE 2020, para assinar o termo de 

comparecimento.

Registro ser necessária solicitação prévia de autorização judicial para 

casos que excepcionem o acima regulado.

Deixo de designar audiência admonitória, por não constituir obrigação legal 

e por não haver datas próximas disponíveis na pauta de audiências.

DAS PROVIDÊNCIAS DE EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS-

* SERVIRÁ A PRESENTE DECISÃO como ALVARÁ DE SOLTURA para 

cumprimento da pena em regime SEMIABERTO.

* Em razão da PORTARIA-CONJUNTA Nº 249, DE 18/03/2020, NO ATO DO 

CUMPRIMENTO DESTA DECISÃO, O OFICIAL DE JUSTIÇA DEVERÁ 

PREENCHER O TERMO DE INGRESSO NO REGIME SEMIABERTO, EM DUAS 

VIAS DE IGUAL TEOR, COLHER ASSINATURA DO APENADO, FAZENDO A 

LEITURA DO TERMO AO REEDUCANDO (admoestação).

Cientifique-se o reeducando que o descumprimento de qualquer uma das 

condições impostas acarretará a imediata decretação de sua prisão.

Eventuais pedidos de alteração das condições impostas deverão ser 

formalizados por intermédio de advogado constituído ou pela Defensoria 

Pública, acompanhados de documentos comprobatórios das alegações.

COM A VINDA DO EXECUTIVO, JUNTE-SE CÓPIA DA PRESENTE DECISÃO 

E FAÇAM OS AUTOS CONCLUSOS A FIM DE PROVIDENCIARMOS A 

FORMAÇÃO DO RESPECTIVO EXECUTIVO DE PENA.

Cientifique-se a Defesa e o Ministério Público.

Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000649-96.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIA APARECIDA ALVES (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIA MARIA DOS SANTOS TONHA ALVES OAB - MT0005278A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COBRANCA RAPIDA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Intimação da patrona da promovente para, no prazo legal, manifestar-se 

quanto a petição juntada no ID 29859609.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001150-50.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETE CRISTINA TELES ROSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO OAB - MT21282-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))

 

Intimar advogado da parte promovente para manifestar-se no processo

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000262-18.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

VALDENIR CUSTODIO DE ALEIXO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO(A))

RONALDO MOREIRA DIAS OAB - MT14279/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Y YAMADA SA COMERCIO E INDUSTRIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS HENRIQUE FAGUNDES MAGALHAES OAB - MT17567-O 

(ADVOGADO(A))

 

Intimar advogado da parte promovente para manifestar-se no processo

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001028-66.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALEXANDRO DA SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIKLAEL DANELICHEN DE OLIVEIRA RODRIGUES OAB - MT17889-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001028-66.2020.8.11.0013 POLO ATIVO:CARLOS 

ALEXANDRO DA SILVA PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

MIKLAEL DANELICHEN DE OLIVEIRA RODRIGUES POLO PASSIVO: 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Conciliação 1 Data: 20/05/2020 Hora: 14:10 , no 

endereço: AVENIDA PARANÁ, 2054, SÃO JOSÉ, PONTES E LACERDA - 

MT - CEP: . 21 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: 1000843-28.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

EUFEMIO JOSE AMORIM VIEGAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico que, essa (6.4.2020) audiência será redesignada, em virtude do 

fechamento do Tribunal de Justiça, dos Fóruns das Comarcas do Estado 

do Mato Grosso e de quaisquer dependências do serviço judicial, instituí o 

regime de teletrabalho no Juizado Especial a partir de 20 de março de 2020 

a 20 de abril de 2020 conforme alerta Portaria- Conjunta nº 249, de 18 de 

março de 2020, em decorrência das medidas temporárias de prevenção 

no contágio pelo COVID-19 (NOVO CORONAVÍRUS), no âmbito do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1000271-72.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS DA COSTA DE JESUS - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEDER DE LACERDA SILVA OAB - MT0018773A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VINICIUS PEREIRA DOS SANTOS FLORENTINO (REU)

VINICIUS PEREIRA DOS SANTOS FLORENTINO 07554857185 (REU)

 

Certifico que, essa audiência será redesignada, em virtude do fechamento 

do Tribunal de Justiça, dos Fóruns das Comarcas do Estado do Mato 

Grosso e de quaisquer dependências do serviço judicial, instituí o regime 

de teletrabalho no Juizado Especial a partir de 20 de março de 2020 a 20 

de abril de 2020 conforme alerta Portaria- Conjunta nº 249, de 18 de março 

de 2020, em decorrência das medidas temporárias de prevenção no 

contágio pelo COVID-19 (NOVO CORONAVÍRUS), no âmbito do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003086-76.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA MEDEIRO SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT18255-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEORGE RODRIGUES (REQUERIDO)

ANTONIO CLESIO QUEIROZ DE OLIVEIRA JUNIOR (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EBER DOS SANTOS OAB - MT0019476-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que, essa audiência será redesignada, em virtude do fechamento 

do Tribunal de Justiça, dos Fóruns das Comarcas do Estado do Mato 

Grosso e de quaisquer dependências do serviço judicial, instituí o regime 

de teletrabalho no Juizado Especial a partir de 20 de março de 2020 a 20 

de abril de 2020 conforme alerta Portaria- Conjunta nº 249, de 18 de março 

de 2020, em decorrência das medidas temporárias de prevenção no 

contágio pelo COVID-19 (NOVO CORONAVÍRUS), no âmbito do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000306-32.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO MARCELINO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACKSON DOUGLAS BOABAID DE SOUZA OAB - MT20201-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico que, essa audiência será redesignada, em virtude do fechamento 

do Tribunal de Justiça, dos Fóruns das Comarcas do Estado do Mato 

Grosso e de quaisquer dependências do serviço judicial, instituí o regime 

de teletrabalho no Juizado Especial a partir de 20 de março de 2020 a 20 

de abril de 2020 conforme alerta Portaria- Conjunta nº 249, de 18 de março 

de 2020, em decorrência das medidas temporárias de prevenção no 

contágio pelo COVID-19 (NOVO CORONAVÍRUS), no âmbito do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000310-69.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

J. MOREIRA COMERCIO - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEDER DE LACERDA SILVA OAB - MT0018773A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOLFO JOSE BASILIO RODRIGUES (REU)

 

Certifico que, essa audiência será redesignada, em virtude do fechamento 

do Tribunal de Justiça, dos Fóruns das Comarcas do Estado do Mato 

Grosso e de quaisquer dependências do serviço judicial, instituí o regime 

de teletrabalho no Juizado Especial a partir de 20 de março de 2020 a 20 

de abril de 2020 conforme alerta Portaria- Conjunta nº 249, de 18 de março 

de 2020, em decorrência das medidas temporárias de prevenção no 

contágio pelo COVID-19 (NOVO CORONAVÍRUS), no âmbito do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000314-09.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

J. MOREIRA COMERCIO - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEDER DE LACERDA SILVA OAB - MT0018773A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODAIR PRUDENCIO DOS SANTOS (REU)

 

Certifico que, essa audiência será redesignada, em virtude do fechamento 

do Tribunal de Justiça, dos Fóruns das Comarcas do Estado do Mato 

Grosso e de quaisquer dependências do serviço judicial, instituí o regime 

de teletrabalho no Juizado Especial a partir de 20 de março de 2020 a 20 

de abril de 2020 conforme alerta Portaria- Conjunta nº 249, de 18 de março 

de 2020, em decorrência das medidas temporárias de prevenção no 

contágio pelo COVID-19 (NOVO CORONAVÍRUS), no âmbito do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000337-52.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE DE ASSIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

Certifico que, essa audiência será redesignada, em virtude do fechamento 

do Tribunal de Justiça, dos Fóruns das Comarcas do Estado do Mato 

Grosso e de quaisquer dependências do serviço judicial, instituí o regime 

de teletrabalho no Juizado Especial a partir de 20 de março de 2020 a 20 

de abril de 2020 conforme alerta Portaria- Conjunta nº 249, de 18 de março 

de 2020, em decorrência das medidas temporárias de prevenção no 

contágio pelo COVID-19 (NOVO CORONAVÍRUS), no âmbito do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000345-29.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA MOLAZ BEZERRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA RODRIGUES MALUF OAB - MT26374-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REQUERIDO)

 

Certifico que, essa audiência será redesignada, em virtude do fechamento 

do Tribunal de Justiça, dos Fóruns das Comarcas do Estado do Mato 

Grosso e de quaisquer dependências do serviço judicial, instituí o regime 

de teletrabalho no Juizado Especial a partir de 20 de março de 2020 a 20 

de abril de 2020 conforme alerta Portaria- Conjunta nº 249, de 18 de março 

de 2020, em decorrência das medidas temporárias de prevenção no 

contágio pelo COVID-19 (NOVO CORONAVÍRUS), no âmbito do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000242-22.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANA DOS SANTOS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAIRA GASPAR SANTOS OAB - MT0021014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que, essa audiência será redesignada, em virtude do fechamento 

do Tribunal de Justiça, dos Fóruns das Comarcas do Estado do Mato 

Grosso e de quaisquer dependências do serviço judicial, instituí o regime 

de teletrabalho no Juizado Especial a partir de 20 de março de 2020 a 20 
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de abril de 2020 conforme alerta Portaria- Conjunta nº 249, de 18 de março 

de 2020, em decorrência das medidas temporárias de prevenção no 

contágio pelo COVID-19 (NOVO CORONAVÍRUS), no âmbito do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000164-28.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIANSMAR DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SARA GRAZIELA PINTO FERNANDES DE OLIVEIRA OAB - MT13680-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

 

Certifico que, essa audiência será redesignada, em virtude do fechamento 

do Tribunal de Justiça, dos Fóruns das Comarcas do Estado do Mato 

Grosso e de quaisquer dependências do serviço judicial, instituí o regime 

de teletrabalho no Juizado Especial a partir de 20 de março de 2020 a 20 

de abril de 2020 conforme alerta Portaria- Conjunta nº 249, de 18 de março 

de 2020, em decorrência das medidas temporárias de prevenção no 

contágio pelo COVID-19 (NOVO CORONAVÍRUS), no âmbito do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000165-13.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIANSMAR DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SARA GRAZIELA PINTO FERNANDES DE OLIVEIRA OAB - MT13680-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico que, essa audiência será redesignada, em virtude do fechamento 

do Tribunal de Justiça, dos Fóruns das Comarcas do Estado do Mato 

Grosso e de quaisquer dependências do serviço judicial, instituí o regime 

de teletrabalho no Juizado Especial a partir de 20 de março de 2020 a 20 

de abril de 2020 conforme alerta Portaria- Conjunta nº 249, de 18 de março 

de 2020, em decorrência das medidas temporárias de prevenção no 

contágio pelo COVID-19 (NOVO CORONAVÍRUS), no âmbito do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000227-53.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA ANGELICA ALVES COELHO OAB - MT21215/O (ADVOGADO(A))

PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA OAB - MT0020236A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRAVA TELECOMUNICACOES PONTES E LACERDA LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

 

Certifico que, essa audiência será redesignada, em virtude do fechamento 

do Tribunal de Justiça, dos Fóruns das Comarcas do Estado do Mato 

Grosso e de quaisquer dependências do serviço judicial, instituí o regime 

de teletrabalho no Juizado Especial a partir de 20 de março de 2020 a 20 

de abril de 2020 conforme alerta Portaria- Conjunta nº 249, de 18 de março 

de 2020, em decorrência das medidas temporárias de prevenção no 

contágio pelo COVID-19 (NOVO CORONAVÍRUS), no âmbito do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000447-51.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

AURICIA BATISTA DE ALMEIDA BORGES SILVA (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINA PIRES DA COSTA OAB - MT24527/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (TESTEMUNHA)

 

Certifico que, essa audiência será redesignada, em virtude do fechamento 

do Tribunal de Justiça, dos Fóruns das Comarcas do Estado do Mato 

Grosso e de quaisquer dependências do serviço judicial, instituí o regime 

de teletrabalho no Juizado Especial a partir de 20 de março de 2020 a 20 

de abril de 2020 conforme alerta Portaria- Conjunta nº 249, de 18 de março 

de 2020, em decorrência das medidas temporárias de prevenção no 

contágio pelo COVID-19 (NOVO CORONAVÍRUS), no âmbito do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000153-96.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR HERCULANO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA BEATRIZ WORST OAB - MT27565/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON APARECIDO DE ARAUJO (REQUERIDO)

RAMIRES & DORNELAS DA SILVA - ME (REQUERIDO)

 

Intimação da parte promovente para indicar o novo endereço da parte 

promovida de ID. 30556164.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000640-66.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR ALVES FRANCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELLY GARCIA VALDEZ OAB - MT19702-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOTOS MATO GROSSO LTDA (REQUERIDO)

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

 

Certifico que, essa audiência será redesignada, em virtude do fechamento 

do Tribunal de Justiça, dos Fóruns das Comarcas do Estado do Mato 

Grosso e de quaisquer dependências do serviço judicial, instituí o regime 

de teletrabalho no Juizado Especial a partir de 20 de março de 2020 a 20 

de abril de 2020 conforme alerta Portaria- Conjunta nº 249, de 18 de março 

de 2020, em decorrência das medidas temporárias de prevenção no 

contágio pelo COVID-19 (NOVO CORONAVÍRUS), no âmbito do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000193-78.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXON DIAS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Vitor Martins (REQUERIDO)

Luiz Henrique Santos de Queiroz (REQUERIDO)

 

Intimação da parte promovente para indicar o endereço da parte 

promovida LUIZ HENRIQUE SANTOS DE QUEIROZ, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000237-97.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON VELASCO POCHE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que, essa audiência será redesignada, em virtude do fechamento 

do Tribunal de Justiça, dos Fóruns das Comarcas do Estado do Mato 

Grosso e de quaisquer dependências do serviço judicial, instituí o regime 

de teletrabalho no Juizado Especial a partir de 20 de março de 2020 a 20 

de abril de 2020 conforme alerta Portaria- Conjunta nº 249, de 18 de março 

de 2020, em decorrência das medidas temporárias de prevenção no 

contágio pelo COVID-19 (NOVO CORONAVÍRUS), no âmbito do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003772-68.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:
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CELIO ABREU DE OLIVEIRA - ME (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIO ABREU DE OLIVEIRA OAB - 420.098.041-04 (REPRESENTANTE)

HILMAN MOURA VARGAS OAB - MT0019516S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUZAI DO CARMO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

Certifico que, essa audiência será redesignada, em virtude do fechamento 

do Tribunal de Justiça, dos Fóruns das Comarcas do Estado do Mato 

Grosso e de quaisquer dependências do serviço judicial, instituí o regime 

de teletrabalho no Juizado Especial a partir de 20 de março de 2020 a 20 

de abril de 2020 conforme alerta Portaria- Conjunta nº 249, de 18 de março 

de 2020, em decorrência das medidas temporárias de prevenção no 

contágio pelo COVID-19 (NOVO CORONAVÍRUS), no âmbito do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004066-23.2019.8.11.0013

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

LUIZ ALFREDO GOMES DE SEIXAS OAB - MT25100/O (ADVOGADO(A))

CLODOALDO MANOEL DE SA OAB - 643.511.222-34 (REPRESENTANTE)

JEZISBEL DOS SANTOS SOUZA OAB - 802.201.692-68 

(REPRESENTANTE)

JOSE RONALDO PEREIRA DE JESUS OAB - MT27312/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO LUIS PIPPI KRUEL OAB - MT0017211S-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que, essa audiência será redesignada, em virtude do fechamento 

do Tribunal de Justiça, dos Fóruns das Comarcas do Estado do Mato 

Grosso e de quaisquer dependências do serviço judicial, instituí o regime 

de teletrabalho no Juizado Especial a partir de 20 de março de 2020 a 20 

de abril de 2020 conforme alerta Portaria- Conjunta nº 249, de 18 de março 

de 2020, em decorrência das medidas temporárias de prevenção no 

contágio pelo COVID-19 (NOVO CORONAVÍRUS), no âmbito do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003348-26.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

VAIRA MUNIZ DE SOUZA TRENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAMELA MORINIGO DE SOUZA OAB - MT0021802A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVIANE TOMAZ DA SILVA (REQUERIDO)

 

Intimação da parte promovente para indicar o novo endereço da parte 

promovida, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000278-64.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIELI DE JESUS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que, essa audiência será redesignada, em virtude do fechamento 

do Tribunal de Justiça, dos Fóruns das Comarcas do Estado do Mato 

Grosso e de quaisquer dependências do serviço judicial, instituí o regime 

de teletrabalho no Juizado Especial a partir de 20 de março de 2020 a 20 

de abril de 2020 conforme alerta Portaria- Conjunta nº 249, de 18 de março 

de 2020, em decorrência das medidas temporárias de prevenção no 

contágio pelo COVID-19 (NOVO CORONAVÍRUS), no âmbito do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000346-14.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA MOLAZ BEZERRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA RODRIGUES MALUF OAB - MT26374-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANIA PANAMENA DE AVIACION S/A (REQUERIDO)

 

Certifico que, essa audiência será redesignada, em virtude do fechamento 

do Tribunal de Justiça, dos Fóruns das Comarcas do Estado do Mato 

Grosso e de quaisquer dependências do serviço judicial, instituí o regime 

de teletrabalho no Juizado Especial a partir de 20 de março de 2020 a 20 

de abril de 2020 conforme alerta Portaria- Conjunta nº 249, de 18 de março 

de 2020, em decorrência das medidas temporárias de prevenção no 

contágio pelo COVID-19 (NOVO CORONAVÍRUS), no âmbito do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002010-17.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CLARICE CUBA DE AVILA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT11702-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Intimar advogado da parte promovente para manifestar-se acerca da 

prescrição do fundo de direito à luz da Lei Complementar Estadual nº 

50/1998 no prazo de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001019-41.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIR LUIZ DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT11702-A (ADVOGADO(A))

PAMELA MORINIGO DE SOUZA OAB - MT0021802A (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))

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 12 de junho de 2019, às 13h20min.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002819-41.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BEATRIZ LACERDA CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014325A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Processo: 

1002819-41.2018.8.11.0013. AUTOR(A): BEATRIZ LACERDA CARVALHO 

REU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Considerando a certidão do 

ID 29679865, determino a intimação da parte recorrente para em 48 horas 

complementar as custas, adequando-as ao valor previsto na Tabela de 

Custas para o recurso inominado dos Juizados Especiais, sob pena de 

deserção. PONTES E LACERDA, 23 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001996-33.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GLICELIO CORREA DOS SANTOS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO LINO DA SILVA OAB - MT25926/O (ADVOGADO(A))

ADRIANO DOMINGUES FERNANDES OAB - MT0013384A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (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: 

1001996-33.2019.8.11.0013. INTERESSADO: GLICELIO CORREA DOS 

SANTOS REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. A parte 

recorrente requereu a concessão da gratuidade da justiça, juntando aos 

autos declaração de hipossuficiência. O art. 98 do Código de Processo 

Civil dispõe que “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, 

com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas 

processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da 

justiça, na forma da lei.” Embora se presuma verdadeira a alegação de 

insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3º do 

CPC), o próprio Código prevê no art. 99, §2º, que “o juiz somente poderá 

indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta 

dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes 

de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento 

dos referidos pressupostos”. No caso concreto, a parte recorrente está 

assistida por advogado particular, o que caracteriza elemento de 

capacidade econômica, embora não impeça, por si só, a concessão da 

gratuidade da justiça (art. 99, §4º, do CPC). Além deste, os seguintes 

elementos evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão 

da gratuidade: parte recorrente é servidor público da educação, com dois 

vínculos empregatícios com o Estado cujos vencimentos, somados, 

ultrapassam R$ 9.600,00 mensais. Desse modo, havendo nos autos 

elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a 

concessão da gratuidade, afastando assim a presunção relativa emanada 

da declaração de hipossuficiência assinada pela parte autora, com 

fundamento no art. 99, §2º do CPC DETERMINO a intimação da parte autora 

para, no prazo de cinco dias, sob pena de indeferimento do pedido, juntar 

aos autos documentos comprobatórios da incapacidade econômica, tais 

como cópia de contracheque/holerite ou outro comprovante de renda 

idôneo, próprio ou de membro familiar responsável pelo sustento da casa; 

cópia da declaração de imposto de renda do último exercício financeiro ou 

comprovante de que é isento do imposto de renda; cópia do extrato 

bancário do último mês; certidão do INDEA-MT com o quantitativo de gado 

registrado em seu nome ou negativa; certidão da JUCEMAT informando as 

sociedades empresárias de que faz parte ou negativa. Poderá a parte 

recorrente, caso desista do pedido de justiça gratuita, desde já, no prazo 

de 48 horas (Enunciado 80 do FONAJE), comprovar o recolhimento da 

integralidade do preparo recursal. Pontes e Lacerda, 23 de março de 

2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000595-33.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

IVETE TEREZINHA RAMPANELLI SANTA CATARINA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA MANETTI SENHORINHO OAB - PR0066807A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERLEY DIVINO GOMES DA SILVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Processo: 

1000595-33.2018.8.11.0013. EXEQUENTE: IVETE TEREZINHA RAMPANELLI 

SANTA CATARINA - ME EXECUTADO: VANDERLEY DIVINO GOMES DA 

SILVEIRA Vistos, etc. Processo extinto. Eventual reiteração da execução 

deverá ser feita na Justiça Comum. Intime-se e ao arquivo, com baixa. 

PONTES E LACERDA, 23 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001534-76.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CLEISON DE OLIVEIRA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - RJ53588-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Processo: 

1001534-76.2019.8.11.0013. REQUERENTE: CLEISON DE OLIVEIRA LIMA 

REQUERIDO: BANCO PAN Vistos, etc. A parte recorrente requereu a 

concessão da gratuidade da justiça, juntando aos autos declaração de 

hipossuficiência. O art. 98 do Código de Processo Civil dispõe que “A 

pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de 

recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os 

honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da 

lei.” Embora se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida 

exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3º do CPC), o próprio Código 

prevê no art. 99, §2º, que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se 

houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos 

legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o 

pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos 

pressupostos”. No caso concreto, a parte recorrente está assistida por 

advogado particular, o que caracteriza elemento de capacidade 

econômica, embora não impeça, por si só, a concessão da gratuidade da 

justiça (art. 99, §4º, do CPC). Além deste, os seguintes elementos 

evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão da 

gratuidade: policial militar com subsídio mensal de mais de R$ 8.000,00, 

sendo quase R$ 4.000,00 mensais líquido mesmo após os inúmeros 

descontos de empréstimos em folha de pagamento. Desse modo, havendo 

nos autos elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para 

a concessão da gratuidade, afastando assim a presunção relativa 

emanada da declaração de hipossuficiência assinada pela parte autora, 

com fundamento no art. 99, §2º do CPC DETERMINO a intimação da parte 

autora para, no prazo de cinco dias, sob pena de indeferimento do pedido, 

juntar aos autos documentos comprobatórios da incapacidade econômica, 

tais como cópia de contracheque/holerite ou outro comprovante de renda 

idôneo, próprio ou de membro familiar responsável pelo sustento da casa; 

cópia da declaração de imposto de renda do último exercício financeiro ou 

comprovante de que é isento do imposto de renda; cópia do extrato 

bancário do último mês; certidão do INDEA-MT com o quantitativo de gado 

registrado em seu nome ou negativa; certidão da JUCEMAT informando as 

sociedades empresárias de que faz parte ou negativa. Poderá a parte 

recorrente, caso desista do pedido de justiça gratuita, desde já, no prazo 

de 48 horas (Enunciado 80 do FONAJE), comprovar o recolhimento da 

integralidade do preparo recursal. Pontes e Lacerda, 23 de março de 

2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001462-89.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

IPORAN AFFONSO HENRIQUE BUSS MELOTTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEDER DE LACERDA SILVA OAB - MT0018773A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUCELIA MARGONATO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GIOVANNA MARGONATO GAUDENCI MARTINS OAB - MT23961/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Processo: 

1001462-89.2019.8.11.0013. REQUERENTE: IPORAN AFFONSO HENRIQUE 

BUSS MELOTTO REQUERIDO: JUCELIA MARGONATO Vistos, etc. A parte 

recorrente requereu a concessão da gratuidade da justiça, juntando aos 

autos declaração de hipossuficiência. O art. 98 do Código de Processo 

Civil dispõe que “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, 

com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas 

processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da 

justiça, na forma da lei.” Embora se presuma verdadeira a alegação de 

insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3º do 

CPC), o próprio Código prevê no art. 99, §2º, que “o juiz somente poderá 

indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta 

dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes 

de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento 

dos referidos pressupostos”. No caso concreto, a parte recorrente está 
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assistida por advogado particular, o que caracteriza elemento de 

capacidade econômica, embora não impeça, por si só, a concessão da 

gratuidade da justiça (art. 99, §4º, do CPC). Além deste, os seguintes 

elementos evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão 

da gratuidade: a parte recorrente é empresária, com pró-labore mensal de 

R$ 4.390,00, valor muito além do parâmetro adotado pelo judiciário para 

deferimento da justiça gratuita. Desse modo, havendo nos autos 

elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a 

concessão da gratuidade, afastando assim a presunção relativa emanada 

da declaração de hipossuficiência assinada pela parte autora, com 

fundamento no art. 99, §2º do CPC DETERMINO a intimação da parte autora 

para, no prazo de cinco dias, sob pena de indeferimento do pedido, juntar 

aos autos documentos comprobatórios da incapacidade econômica, tais 

como cópia de contracheque/holerite ou outro comprovante de renda 

idôneo, próprio ou de membro familiar responsável pelo sustento da casa; 

cópia da declaração de imposto de renda do último exercício financeiro ou 

comprovante de que é isento do imposto de renda; cópia do extrato 

bancário do último mês; certidão do INDEA-MT com o quantitativo de gado 

registrado em seu nome ou negativa; certidão da JUCEMAT informando as 

sociedades empresárias de que faz parte ou negativa. Poderá a parte 

recorrente, caso desista do pedido de justiça gratuita, desde já, no prazo 

de 48 horas (Enunciado 80 do FONAJE), comprovar o recolhimento da 

integralidade do preparo recursal. Pontes e Lacerda, 23 de março de 

2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000105-11.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO PINTO ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação das partes para que compareçam a audiência de instrução e 

julgamento redesignada para 9/4/2019 às 15h00min, na sala de audiências 

do Juizado Especial. Ficam ainda, as partes intimadas para que 

especifiquem as provas que pretendem produzir, e sendo testemunhal, 

que depositem o rol, no prazo de 10 (dez) dias, a contar da publicação 

desta intimação. Na oportunidade, as testemunhas, até o máximo de três 

para cada parte, comparecerão à audiência de instrução e julgamento 

levadas pela parte que as tenham arrolados, independentemente de 

intimação, nos termos do artigo 34 da Lei 9.099/95. Sendo necessário 

intimação das testemunhas, as partes deverão formalizar requerimentos, 

conforme parte final do dispositivo acima citado.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002807-27.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL LUCAS LOPES MARIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Processo: 

1002807-27.2018.8.11.0013. REQUERENTE: GABRIEL LUCAS LOPES 

MARIO REQUERIDO: BANCO BMG S.A Vistos, etc. A parte recorrente 

requereu a concessão da gratuidade da justiça, juntando aos autos 

declaração de hipossuficiência. O art. 98 do Código de Processo Civil 

dispõe que “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com 

insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais 

e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma 

da lei.” Embora se presuma verdadeira a alegação de insuficiência 

deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3º do CPC), o 

próprio Código prevê no art. 99, §2º, que “o juiz somente poderá indeferir 

o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos 

pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de 

indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento 

dos referidos pressupostos”. No caso concreto, a parte recorrente está 

assistida por advogado particular, o que caracteriza elemento de 

capacidade econômica, embora não impeça, por si só, a concessão da 

gratuidade da justiça (art. 99, §4º, do CPC). Além deste, os seguintes 

elementos evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão 

da gratuidade: policial militar cujo subsídio mensal era de R$ 13.044,59 em 

2017, ou seja, em 2020 deve ser muito maior em razão de aumentos e 

promoções. O valor líquido era de R$ 5.189,77, mesmo após os descontos 

facultativos de vários empréstimos consignados, valor que excede em 

muito o parâmetro de três salários mínimos para concessão da gratuidade. 

Desse modo, havendo nos autos elementos que evidenciam a falta dos 

pressupostos legais para a concessão da gratuidade, afastando assim a 

presunção relativa emanada da declaração de hipossuficiência assinada 

pela parte autora, com fundamento no art. 99, §2º do CPC DETERMINO a 

intimação da parte autora para, no prazo de cinco dias, sob pena de 

indeferimento do pedido, juntar aos autos documentos comprobatórios da 

incapacidade econômica, tais como cópia de contracheque/holerite ou 

outro comprovante de renda idôneo, próprio ou de membro familiar 

responsável pelo sustento da casa; cópia da declaração de imposto de 

renda do último exercício financeiro ou comprovante de que é isento do 

imposto de renda; cópia do extrato bancário do último mês; certidão do 

INDEA-MT com o quantitativo de gado registrado em seu nome ou negativa; 

certidão da JUCEMAT informando as sociedades empresárias de que faz 

parte ou negativa. Poderá a parte recorrente, caso desista do pedido de 

justiça gratuita, desde já, no prazo de 48 horas (Enunciado 80 do 

FONAJE), comprovar o recolhimento da integralidade do preparo recursal. 

Pontes e Lacerda, 23 de março de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003456-55.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

DEIVISSON CARDOSO RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAMELA MORINIGO DE SOUZA OAB - MT0021802A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ÁGUAS DE PONTES E LACERDA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico que foi designado audiência de conciliação para o dia 

18 de dezembro de 2019 às 14h50min.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001028-66.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALEXANDRO DA SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIKLAEL DANELICHEN DE OLIVEIRA RODRIGUES OAB - MT17889-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DECISÃO Processo: 

1001028-66.2020.8.11.0013. REQUERENTE: CARLOS ALEXANDRO DA 

SILVA PEREIRA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 1- 

Pretende a parte autora a tutela de urgência para a exclusão/suspensão 

da inscrição do seu nome dos cadastros restritivos de crédito, sob 

alegação de inexistência de negócio jurídico entre as partes. Conforme art. 

300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 
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risco ao resultado útil do processo. Depreende-se dos termos da inicial e 

documentos apresentados que foram demonstrados elementos que 

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

resultado útil do processo e, assim sendo, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA, para determinar: a) a imediata exclusão do nome da parte 

autora do cadastro de devedores inadimplentes, em razão do débito 

discutido nos autos, se já tiver sido inscrito; b) que a parte ré se abstenha 

de incluir o nome da parte autora no cadastro de devedores inadimplentes, 

em razão do débito discutido nos autos, se ainda não tiver sido inscrito. A 

exclusão deverá ser feita pela própria Secretaria, via sistema online, ou 

não havendo acesso, mediante expedição de ofício diretamente ao órgão 

restritivo de crédito, com prazo de 05 (cinco) dias para cumprimento, e 

deverá ocorrer tão somente quanto aos cadastros indicados pela parte 

autora, mediante comprovação nos autos da inscrição, por intermédio de 

extrato de consulta, constituindo seu ônus a indicação dos cadastros a 

serem acessados/oficiados. Em razão da determinação de 

acesso/expedição de ofício diretamente ao cadastro restritivo de crédito, 

deixo de cominar multa diária em desfavor da parte ré. SERVE A 

PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO/CARTA PARA INTIMAÇÃO, A SER 

CUMPRIDO APÓS O TÉRMINO DA SUSPENSÃO DE PRAZOS PELA 

RESOLUÇÃO Nº 313/2020 DO CNJ, vez que a situação não é urgente o 

suficiente para cumprimento imediato. 2- Determino a designação de 

audiência de conciliação pela Secretaria, conforme pauta do Conciliador. 

3- Cite-se a parte ré do inteiro teor do pedido inicial e intime-se da 

audiência a ser designada, com advertência de que o não comparecimento 

implicará em confissão e revelia (art. 20 da Lei n. 9.099/95). 4- Intime-se a 

parte autora, cientificando-a que a ausência injustificada na audiência 

ensejará a extinção do processo e condenação nas custas processuais 

(art. 51, inc. I, § 2º, da Lei n. 9.099/95), bem como, eventual comprovação 

de litigância de má-fé ensejará a condenação nos termos do art. 80 e 81 

do NCPC. 5- Caso não haja conciliação, a contestação poderá ser 

ofertada até 05 (cinco) dias após a audiência acima mencionada. 6- 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Pontes e Lacerda/MT, 23 de março 

de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010329-54.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO HONORATO SOUZA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO DE OLIVEIRA TURISMO - ME (EXECUTADO)

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

Advogado(s) Polo Passivo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT11702-A (ADVOGADO(A))

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DECISÃO Processo: 

8010329-54.2016.8.11.0013. EXEQUENTE: JOAO HONORATO SOUZA 

EXECUTADO: GILBERTO DE OLIVEIRA TURISMO - ME, CVC BRASIL 

OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS 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, 23 de março de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003549-18.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANE APARECIDA DA COSTA MUNHOZ (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINA PIRES DA COSTA OAB - MT24527/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):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DECISÃO Processo: 

1003549-18.2019.8.11.0013. INTERESSADO: ROSANE APARECIDA DA 

COSTA MUNHOZ REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 

Defiro à parte recorrente os benefícios da justiça gratuita. Recebo o 

recurso apenas no efeito devolutivo, por não vislumbrar dano irreparável à 

parte recorrente (art. 43 da Lei 9.099/95 e Enunciado 166 do FONAJE). 

Considerando que já foram apresentadas as contrarrazões ou decorreu o 

prazo legal sem manifestação da parte recorrida, remetam-se os autos à 

Eg. Turma Recursal, com as homenagens e cautelas de estilo. Pontes e 

Lacerda, 23 de março de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000291-34.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JHONES MATIAS NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE CARLOS ALMEIDA OAB - MT19847-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANO SCHMITZ ESTEVAO REBELO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMIR OSVANDO FRANCO OAB - MT18616-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DECISÃO Processo: 

1000291-34.2018.8.11.0013. REQUERENTE: JHONES MATIAS NEVES 

REQUERIDO: JULIANO SCHMITZ ESTEVAO REBELO Vistos, etc. 

Considerando a ausência de manifestação da parte requerente, INDEFIRO 

o pedido de justiça gratuita. Analisando os autos, verifico que a parte 

recorrente teve o pedido de justiça gratuita indeferido e também não 

comprovou o preparo no prazo de 48 horas seguintes à interposição do 

recurso. Com efeito, o art. 42, §1º da Lei 9.099/95 prevê que o preparo 

deverá ser feito independentemente de intimação, isto é, incumbe à própria 

parte recorrente fazê-lo e comprová-lo, sem provocação, razão pela qual 

não se admite complementação intempestiva. Nesse sentido é o Enunciado 

80 do FONAJE prevê que “o recurso Inominado será julgado deserto 

quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva 

comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a 

complementação intempestiva (art. 42, § 1º, da Lei 9.099/1995)”. Ante o 

exposto, com fundamento no art. 42, §1º, da Lei 9.099/95, não recebo o 

recurso inominado, em razão da deserção. Dou como transitada em 

julgado a sentença nesta oportunidade. Intime-se a parte vencedora para 

formular pedido de cumprimento de sentença no prazo de cinco dias, se 

necessário. Transcorrido o prazo sem manifestação, ao arquivo, com 

baixa. Pontes e Lacerda, 23 de março de 2020. Elmo Lamoia de Moraes 

Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010510-94.2012.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA CORREA DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAN VITOR BRAGA OAB - MT0008443A (ADVOGADO(A))

WALDECI LELES MARTINS OAB - MT0004840A-B (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN OAB - MT12129-A (ADVOGADO(A))

Alexandry Chekerdemian Sanchik Tulio OAB - MS11640-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

8010510-94.2012.8.11.0013. REQUERENTE: MARIA APARECIDA CORREA 

DE FREITAS REQUERIDO: DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA 

Vistos, etc. O cumprimento da sentença teve início em 10/08/2017, no 

valor de R$ 9.241,59, apurado em 13/11/2017 pela Contadoria Judicial. A 

parte exequente requereu em 14/03/2018 o bloqueio bacenjud da quantia 

de R$ 10.765,04, referente à atualização do valor da execução acrescido 

de multa de 10% do art. 523, §1º do CPC. O juiz despachou no mesmo dia 

deferindo o pedido e determinando que se aguardasse a efetivação do 

bloqueio. Embora o juiz não tenha juntado aos autos a tela do bloqueio, é 

fato que 5 (cinco) contas da parte executada foram bloqueadas em 

decorrência desta ordem judicial eletrônica, conforme se verifica de atos 

posteriores nos autos. Também no mesmo dia 14/03/2018, a parte 

executada manifestou nos autos requerendo o parcelamento do débito na 

forma do art. 916 do CPC, efetuando o depósito do valor de R$ 2.772,48 

em 09/03/2018. A parte exequente não concordou com o pedido de 

parcelamento e pediu a penhora do valor de R$ 7.992,56 em 21/03/2018, 

correspondente à diferença entre o valor da execução e o valor 

depositado pela parte executada. A parte executada opôs embargos à 

execução, alegando excesso de penhora, em razão do bloqueio efetuado 

em 14/03/2018. A parte exequente pediu fosse reconhecida a 

intempestividade dos embargos. Foi expedido alvará judicial para 

levantamento do valor depositado espontaneamente pela parte executada, 

e os autos foram equivocadamente remetidos para o ARQUIVO, embora 

houvesse bloqueio em cinco contas bancárias da parte executada e os 

embargos à execução não tivessem sido julgados. Assim, meses depois, 

a parte executada peticionou pedindo sua apreciação. No dia 29/01/2019 o 

juiz determinou o desbloqueio dos valores e, embora novamente não tenha 

juntado aos autos o comprovante do BACENJUD, é possível perceber que 

o juiz liberou TODO o dinheiro bloqueado, não deixando nada bloqueado, 

conforme certidão do ID 20968559. Nesse contexto, verifica-se que até 

este momento somente havia pagamento do valor de R$ 2.772,48 em 

09/03/2018, e dessa forma os juros e correção monetária continuaram a 

incidir sobre o valor da execução. Acertadamente, a parte exequente 

requereu a penhora do valor remanescente de R$ 9.144,40 em 

07/03/2019, correspondente à diferença do valor atualizado da execução 

e o valor pago até então. O juiz deferiu o bloqueio BACENJUD deste valor 

e finalmente foi expedido alvará deste valor no ID 21973182, satisfazendo 

assim o valor integral da execução. Inconformada, a executada reiterou o 

pedido de devolução do valor, e o juiz deu despacho padrão "defiro o 

requerido. Expeça-se o necessário", o que gerou a intimação para a parte 

exequente. Contudo, conforme histórico acima realizado, NADA HÁ A 

DEVOLVER NESTES AUTOS. A execução se arrastou por ANOS e ANOS 

por culpa da parte executada, que fez pedidos manifestamente contra lei 

(parcelamento de débito em cumprimento de sentença) e por culpa do 

juízo, que deu decisões sem juntar aos autos a tela do bacenjud, e porque 

nunca decidiu os embargos à execução. Mesmo aos trancos e barrancos, 

a execução finalmente chegou ao fim, e este processo poderá dormir em 

paz eternamente no arquivo. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DOS 

EMBARGOS À EXECUÇÃO (impugnação ao cumprimento de sentença) em 

razão da intempestividade, e INDEFIRO o pedido de restituição de valores, 

pois nada foi levantado além do devido. E JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, 

em razão do pagamento, na forma do art 924, II, do CPC. Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição. P.R.I. Após, ao arquivo, 

com baixa, pois não há nada para expedir. PONTES E LACERDA, 23 de 

março de 2020. ELMO LAMOIA DE MORAES Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001489-72.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GIZELDA MARIA DE PAULA CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DOMINGUES FERNANDES OAB - MT0013384A 

(ADVOGADO(A))

PAULO LINO DA SILVA OAB - MT25926/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CNF - ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS NACIONAL LTDA. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO GAZZI OAB - SP135319-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1001489-72.2019.8.11.0013. REQUERENTE: GIZELDA MARIA DE PAULA 

CARVALHO REQUERIDO: CNF - ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

NACIONAL LTDA. Vistos, etc. CNF ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS 

NACIONAL LTDA opôs embargos de declaração contra a sentença, 

alegando a existência de contradição, porquanto determinou que os 

valores a serem ressarcidos conforme o percentual cheio sobre o valor 

pago pelo consorciado, ao contrário do que determina o art. 30 da Lei 

11.795/2008. A parte embargada se manifestou pedindo o não acolhimento 

dos embargos de declaração. É o breve relato. DECIDO. O art. 1.022 do 

Código de Processo Civil dispõe que cabem embargos de declaração 

contra decisão judicial para “esclarecer obscuridade ou eliminar 

contradição” e para “suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual 

devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento”. Reapreciando a 

decisão embargada à luz da referida legislação e dos argumentos da parte 

embargante, não vislumbro a existência do vício aventado. Com efeito, a 

decisão embargada não é contraditória quanto ao ponto discutido, pois as 

premissas maiores e as premissas menores nela constantes guardam 

relação com a conclusão a que chega. Neste ponto, cumpre ressaltar que 

“A contradição que dá ensejo a embargos de declaração (inciso I do art. 

535 do CPC) é a que se estabelece no âmbito interno do julgado 

embargado, ou seja, a contradição do julgado consigo mesmo, como 

quando, por exemplo, o dispositivo não decorre logicamente da 

fundamentação. [...] 5. Recurso especial improvido." (REsp 665.683/MG, 1ª 

Turma, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJ de 10/03/2008). Em 

verdade, dos argumentos da parte autora se extrai certa insatisfação com 

a resolução do mérito da causa, e assim a pretensão deve ser deduzida 

pela via recursal adequada. Ante o exposto, NÃO ACOLHO OS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo na íntegra a decisão 

embargada. Intimem-se. Pontes e Lacerda/MT, 23 de março de 2020. Elmo 

Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010498-75.2015.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA RODRIGUES DE FREITAS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO MARTINS DE SOUZA FILHO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAUREN JULIE LIRIA FERNANDES OAB - MT23380/O (ADVOGADO(A))

GUSTAVO HENRIQUE TEIXEIRA ALVES OAB - MT24126/O 

(ADVOGADO(A))

FÁBIO RIBAS TERRA OAB - MT0007205A-O (ADVOGADO(A))

DEBORAH BARBOSA CAMACHO OAB - MT11335-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

8010498-75.2015.8.11.0013. EXEQUENTE: MARINA RODRIGUES DE 

FREITAS EXECUTADO: FRANCISCO MARTINS DE SOUZA FILHO Vistos, 

etc. MARINA RODRIGUES DE FREITAS opôs embargos de declaração 

contra a sentença, alegando a existência de erro material, porquanto os 

embargos de declaração anteriores são tempestivos. A parte embargada 

não se manifestou sobre os embargos de declaração. É o breve relato. 

DECIDO. O art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que cabem 

embargos de declaração contra decisão judicial para “esclarecer 

obscuridade ou eliminar contradição” e para “suprir omissão de ponto ou 

questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento”. Reapreciando a decisão embargada à luz da referida 

legislação e dos argumentos da parte embargante, não vislumbro a 
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existência do vício aventado. Com efeito, a decisão embargada não 

contém o erro material apontado, pois a certidão do ID 27824536 é clara no 

sentido de que a parte foi intimada via DJE, iniciando assim a contagem do 

prazo recursal. Apenas para espancar de vez a controvérsia, não há 

obrigação de intimação da parte via sistema PJE, pois conforme Resolução 

03/2018-TJMT, que disciplina o PJE, as intimações dos advogados devem 

ser feitas pelo Diário do Judiciário Eletrônico, tal como ocorreu. Ante o 

exposto, NÃO ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo na 

íntegra a decisão embargada. Indefiro os demais pedidos, pois não há que 

se apreciar tutela de urgência após a prolação de sentença. Intimem-se. 

Pontes e Lacerda/MT, 23 de março de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002887-54.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GESIELE DA ROCHA RODRIGUES BANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT18255-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1002887-54.2019.8.11.0013. REQUERENTE: GESIELE DA ROCHA 

RODRIGUES BANA REQUERIDO: OI BRASILTELECOM Vistos, etc. OI S/A 

opôs embargos de declaração contra a sentença, alegando a existência 

de contradição, porquanto determinou a restituição em dobro do valor 

cobrado indevidamente, mas não consta nos autos comprovação do 

pagamento do valor. A parte embargada não se manifestou sobre os 

embargos de declaração. É o breve relato. DECIDO. O art. 1.022 do Código 

de Processo Civil dispõe que cabem embargos de declaração contra 

decisão judicial para “esclarecer obscuridade ou eliminar contradição” e 

para “suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se 

pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento”. Reapreciando a decisão 

embargada à luz da referida legislação e dos argumentos da parte 

embargante, não vislumbro a existência do vício aventado. Com efeito, a 

decisão embargada não é contraditória quanto ao ponto discutido, pois as 

premissas maiores e as premissas menores nela constantes guardam 

relação com a conclusão a que chega. Neste ponto, cumpre ressaltar que 

“A contradição que dá ensejo a embargos de declaração (inciso I do art. 

535 do CPC) é a que se estabelece no âmbito interno do julgado 

embargado, ou seja, a contradição do julgado consigo mesmo, como 

quando, por exemplo, o dispositivo não decorre logicamente da 

fundamentação. [...] 5. Recurso especial improvido." (REsp 665.683/MG, 1ª 

Turma, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJ de 10/03/2008). Em 

verdade, dos argumentos da parte autora se extrai certa insatisfação com 

a resolução do mérito da causa, e assim a pretensão deve ser deduzida 

pela via recursal adequada. Ante o exposto, NÃO ACOLHO OS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo na íntegra a decisão 

embargada. Intimem-se. Pontes e Lacerda/MT, 23 de março de 2020. Elmo 

Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010092-59.2012.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO PAGLIARINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO FINASA S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-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: 

8010092-59.2012.8.11.0013. REQUERENTE: LUCIANO PAGLIARINI 

REQUERIDO: BANCO FINASA S/A. Vistos, etc. BANCO FINASA S/A opôs 

embargos de declaração contra a sentença, alegando a existência de 

obscuridade, porquanto "o banco não tem condições de cumprir a 

decisão". É o breve relato. DECIDO. O art. 1.022 do Código de Processo 

Civil dispõe que cabem embargos de declaração contra decisão judicial 

para “esclarecer obscuridade ou eliminar contradição” e para “suprir 

omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de 

ofício ou a requerimento”. Reapreciando a decisão embargada à luz da 

referida legislação e dos argumentos da parte embargante, não vislumbro 

a existência do vício aventado. Com efeito, a decisão embargada não é 

obscura quanto ao ponto discutido, pois é bem clara naquilo que 

determinou, tanto que a parte ré entendeu direitinho, e apenas não 

concorda com o que foi decidido. Em verdade, dos argumentos da parte 

autora se extrai certa insatisfação com a resolução do mérito da causa, e 

assim a pretensão deve ser deduzida pela via recursal adequada. Ante o 

exposto, NÃO ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo na 

íntegra a decisão embargada. Pontes e Lacerda/MT, 23 de março de 2020. 

Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000836-07.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MOREIRA GUIMARAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADAO LUIS ARRUDA BASTOS OAB - MT19862-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA S E N T E N Ç A Numero do 

Processo: 1000836-07.2018.8.11.0013 EXEQUENTE: ANTONIO MOREIRA 

GUIMARAES EXECUTADO: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO 

Vistos, etc. BANCO LOSANGO S/A apresentou impugnação ao 

cumprimento de sentença, afirmando tão somente a existência de excesso 

de execução consubstanciado no valor das astreintes, sustentando que 

estas não podem ser cobradas porque a sentença não confirmou a liminar 

outrora deferida. A parte exequente se manifestou pedindo a 

improcedência do pedido e a expedição de alvará. É o breve relatório. 

DECIDO. De fato, as astreintes somente podem ser executadas se houver 

descumprimento da decisão judicial liminar e se a decisão que as originou 

for confirmada na sentença. Contudo, ao contrário do que sustenta a 

parte executada, a confirmação da liminar não precisa estar expressa na 

sentença. Basta fazer um raciocínio lógico-jurídico. Se o pedido foi julgado 

totalmente procedente, é óbvio que a liminar favorável à parte autora foi 

confirmada, pois o pedido liminar foi abarcado/abrangido/substituído pela 

sentença de mérito. No caso em comento, a parte executada não discute e 

não impugna a alegação de descumprimento da liminar. E, considerando o 

acima exposto, as astreintes são devidas e exigíveis. Desse modo, JULGO 

IMPROCEDENTE a impugnação ao cumprimento de sentença. Considerando 

que a parte executada satisfez a obrigação, JULGO EXTINTA A 

EXECUÇÃO OU CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, com fundamento no art. 

924, II, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios 

neste grau de jurisdição. P.R.I. Expeça-se alvará para levantamento, pela 

parte exequente, da quantia depositada nos autos, se necessário. 

Determino a liberação de todas as penhoras em excesso e restrições 

oriundas destes autos. Após, ao arquivo, com baixa. Pontes e 

Lacerda/MT, 23 de março de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010532-50.2015.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA CENI DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR OAB - MT12264-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AILTON ANTONIO DA SILVA (EXECUTADO)

CELIA MIURA (EXECUTADO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

FÁBIO RIBAS TERRA OAB - MT0007205A-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: 

8010532-50.2015.8.11.0013. EXEQUENTE: PATRICIA CENI DOS SANTOS 

EXECUTADO: CELIA MIURA, AILTON ANTONIO DA SILVA Vistos, etc. Não 

juntei aos autos o IRPF da executada CELIA MIURA porque ela própria já 

havia juntado o referido documento, tempos atrás. Contudo, realizei nova 

consulta e juntei aos autos documentos referentes à DIRPF dos últimos 

três exercícios e à DOI, para corroborar a fundamentação desta sentença. 

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA em que constatou-se que não 

há bens penhoráveis, após diversas diligências frustradas para tentativa 

de penhora. Foram feitas tentativas de bloqueio BACENJUD, RENAJUD e 

INFOJUD, e não há dinheiro em contas bancárias, o veículo registrado em 

nome do executado foi vendido há tempos e o único imóvel é protegido da 

penhora por ser bem de família. O próprio executado foi intimado para 

dizer onde estão e quais são os bens para penhora, e informou não haver 

bens para penhorar. Desse modo, impõe-se a extinção do processo, com 

a devolução dos documentos ao autor, consoante determina o art. 53, §4º, 

da Lei 9.099/95: “Não encontrado o devedor ou inexistindo bens 

penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os 

documentos ao autor”. No mesmo sentido são os Enunciados 75 e 76 do 

FONAJE: “A hipótese do § 4º, do 53, da Lei 9.099/1995, também se aplica 

às execuções de título judicial, entregando-se ao exequente, no caso, 

certidão do seu crédito, como título para futura execução, sem prejuízo da 

manutenção do nome do executado no Cartório Distribuidor” e “No 

processo de execução, esgotados os meios de defesa e inexistindo bens 

para a garantia do débito, expede-se a pedido do exequente certidão de 

dívida para fins de inscrição no serviço de Proteção ao Crédito – SPC e 

SERASA, sob pena de responsabilidade”. Acerca do tema, este é o 

entendimento jurisprudencial: JUIZADOS ESPECIAIS. PROCESSO CIVIL. 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DILIGÊNCIAS FRUSTRADAS. 

EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS (ART. 53, § 

4º, DA LEI 9.099/95). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se 

de cumprimento de sentença onde as diligências foram frustradas para a 

localização de bens para a satisfação do crédito, razão pela qual o juiz 

sentenciante extinguiu o feito (inciso II e § 1º do art. 51 c/c, § 4º do art. 53 

da Lei nº 9.099/95). II. Em sede recursal a autora, ora recorrente, requer a 

reforma da segunda sentença, pleiteando pela continuidade do processo 

com busca junto ao BACEN de contas bancárias da ré, requer ainda, que 

seja oficiado a Junta Comercial de São Paulo, a fim de que sejam 

fornecidos dados atualizados da empresa em questão, juntamente com o 

nome de seus sócios e respectivos CPFs. III. O processo nos Juizados 

Especiais orienta-se pelos critérios da celeridade, simplicidade, 

informalidade, economia processual, não cabendo, na hipótese, ao poder 

judiciário suprir ônus do credor. Note-se que, no caso, diversas tentativas 

foram realizadas de localização de bens penhoráveis, as quais restaram 

infrutíferas. IV. A lide não pode ser prolongada indefinidamente, pois onera 

o Erário com a movimentação infrutífera do aparato judicial. Assim, tendo 

sido esgotadas as diligências oficiais possíveis, os procedimentos dos 

Juizados Especiais preveem, expressamente, a extinção do processo nos 

casos em que o devedor não for encontrado ou de inexistência de bens 

penhoráveis (Lei n. 9.009/35, art. 53, § 4º). V. Ensina a doutrina, aliás, que 

a inexistência de bens penhoráveis e a não-localização do devedor 

"constitui causa de extinção do processo de execução, sendo facultada a 

sua renovação à existência de bens penhoráveis ou à possibilidade de 

localização do devedor, conforme o caso, considerando que a execução 

perante os Juizados Especiais Cíveis deve ser compreendida como um 

'processo de resultados', donde não se afigura possível a indefinida 

reiteração de atos processuais com a finalidade de localizar o devedor ou 

bens a penhorar, por culminar em inaceitável postergação da conclusão 

do processo" (In Juizados Especiais Cíveis e Criminais, por Fátima Nancy 

Andrighi e Sidnei Agostinho Beneti, Belo Horizonte: Del Rey, 1996, página 

52). Assim, reserva-se ao credor a renovação do processo de execução 

quando puder, efetivamente, indicar bens à penhora para satisfação do 

débito. VI. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Súmula 

do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95. 

Condeno a recorrente vencida ao pagamento das custas processuais. 

Deixo de arbitrar honorários advocatícios, face a ausência de 

c o n t r a r r a z õ e s .  ( T J - D F  0 7 0 2 1 6 4 7 9 2 0 1 5 8 0 7 0 0 0 7  

0702164-79.2015.8.07.0007, Relator: EDILSON ENEDINO, Data de 

Julgamento: 15/02/2017, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis 

e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado no DJE : 21/02/2017 . 

Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com efeito, a prolongação do processo 

não pode ocorrer no âmbito do Juizado Especial, e se pretende a parte 

exequente prosseguir com atos de execução mais complexos, deverá se 

socorrer na Justiça Comum. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 53, 

§4º, da Lei 9.099/95, mantendo vigentes eventuais medidas constritivas e 

coercitivas já deferidas nos autos, porquanto o débito ainda subsiste. 

Autorizo a devolução dos documentos ao autor. Ressalto a possibilidade 

de protesto da sentença líquida, no Cartório de Protestos, sem custo para 

o credor, conforme art. 591, §3º da CNGC Extrajudicial, bastando a parte 

exequente apresentar certidão de teor da decisão (art. 517, §§ 1º e 2º do 

CPC e art. 591, §1º da CNGCE), a qual pode ser obtida na Secretaria da 

Vara independentemente de determinação judicial. P.R.I. Ao arquivo, com 

baixa. Pontes e Lacerda/MT, 23 de março de 2020. Elmo Lamoia de Moraes 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003497-22.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERPONTES - COOPERATIVA DE MINERACAO DOS GARIMPEIROS DE 

PONTES E LACERDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSON DONIZETH DE FREITAS FARIA OAB - MT4202-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1003497-22.2019.8.11.0013. REQUERENTE: COOPERPONTES - 

COOPERATIVA DE MINERACAO DOS GARIMPEIROS DE PONTES E 

LACERDA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. NÃO 

CONHEÇO os embargos de declaração do ID 29531778, pois a parte 

embargante não apontou qualquer omissão, contradição ou obscuridade 

na sentença. A leitura atenta dos embargos de declaração demonstra que 

na peça sequer consta as palavras omissão, contradição ou obscuridade. 

A peça externa apenas descontentamento com a decisão e a vontade de 

sua reforma, e para tanto deve ser interposto o recurso cabível. 

Intimem-se. Pontes e Lacerda/MT, 23 de março de 2020. Elmo Lamoia de 

Moraes Juiz de Direito

Comarca de Poxoréo

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000298-52.2020.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

IMIDIO LEITE PINHEIRO NETO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ALINE LIMA CARVALHO BEDIN OAB - MT24630/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DESPACHO Processo: 1000298-52.2020.8.11.0014. AUTOR: 

IMIDIO LEITE PINHEIRO NETO REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos. Trata-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA com pedido de 

TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA proposta por IMIDIO LEITE PINHEIRO 

NETO, em desfavor do INSS, pugnando pela concessão de aposentadoria 

por idade rural. Narra a parte autora, em síntese, que faz jus ao benefício, 

tendo em vista o preenchimento dos requisitos legais previstos na lei 

Previdenciária. Requer, ademais, sejam concedidos os benefícios da 

assistência judiciária gratuita. É o relato do essencial. Fundamenta-se e 

decide-se. Presentes os requisitos dos arts. 319 e 320 do Código de 
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Processo Civil, RECEBO a petição inicial. Do pedido de gratuidade da 

justiça: DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita, nos termos do 

art. 5º, LXXVII da CRFB/88 c/c art. 99, § 2º do Código de Processo Civil. 

Do pedido de tutela provisória de urgência: O Código de Processo civil de 

2015 prevê, dentre as modalidades de tutela provisória, a tutela de 

urgência, que, por sua vez, subdivide-se em tutela cautelar ou tutela 

antecipada (satisfativa), sendo possível o seu requerimento em 

procedimento autônomo ou em caráter incidental. O art. 300 deste mesmo 

diploma legal, a seu turno, disciplina dois pressupostos para a concessão 

da tutela de urgência (cautelar ou antecipatória), consubstanciados na (a) 

probabilidade do direito e no (b) perigo de dano (satisfativa) ou no risco ao 

resultado útil do processo (assecuratório). Analisando-se detidamente os 

autos, verifica-se que não há provas suficientes para, liminarmente, se 

concluir pela probabilidade do direito pugnado (fumus boni iuris), que, na 

espécie, resultaria da verossimilhança das alegações de fato e de direito, 

no tocante aos requisitos para cabimento do benefício de aposentadoria 

por idade rural, quais sejam: (a) a condição de trabalhador rural no 

momento de implementação do requisito idade (Tema 642, Recurso 

repetitivo, STJ ), (b) o preenchimento do período de carência (trabalho 

rural pelo tempo correspondente ao período de carência) e (c) a idade 

mínima. Outrossim, no tocante à condição de trabalhador rural, não 

obstante a desnecessidade de que a prova material diga respeito a todo 

período de trabalho campesino, é imprescindível que seja ela robusta e 

apta a comprovar, com a verossimilhança que se requer, a presença dos 

requisitos para a concessão do benefício. É o que se depreende do 

enunciado da súmula de n. 149/STJ. Além da probabilidade do direito 

alegado, é necessário, para a concessão de medida antecipatória sem a 

oitiva da parte contrária, que reste configurado o periculum in mora, 

correspondente ao risco de dano irreparável em razão da possível demora 

do provimento jurisdicional definitivo. No caso dos autos foram juntados 

documentos diversos, apresentados, igualmente, no procedimento 

administrativo de requerimento do benefício. Entretanto, o conjunto 

probatório é insuficiente para, ainda que em juízo de cognição abreviada, 

se concluir pela existência das condições legais mínimas (sobretudo, do 

tempo de trabalho campesino) para o deferimento da aposentadoria por 

idade rural, sendo imprescindível a oitiva de testemunhas que corroborem 

a narrativa inicial. Sobreleva esclarecer que, em sendo o segurado 

trabalhador rural, como é, supostamente, o caso dos autos, a dispensa do 

recolhimento de contribuições previdenciárias é benesse que, em 

contrapartida, requer segurança reforçada na aferição dos requisitos 

para a concessão do benefício, em especial do trabalho rural por lapso 

temporal equivalente ao período de carência exigido na normativa 

previdenciária, sob pena de gerar ônus indevido e desproporcional aos 

Cofres da Previdência Social. Se por um lado cabe ao Judiciário coibir 

arbitrariedades ou violações a direitos e garantir ao segurado o benefício 

que lhe for devido nos termos da lei, por outro, deve agir com 

responsabilidade, evitando ativismos ou atuações precipitadas, que 

comprometam sobremaneira o orçamento das instituições, inviabilizando, 

em última análise, a gestão adequada dos recursos públicos e, por 

consequência, a efetivação de direitos quando, de fato, cabível e 

necessário. Malgrado seja o bem da vida pretendido de natureza alimentar, 

também não há indícios de que a situação guarda urgência peculiar, que 

implique em risco de dano ou ao resultado útil do processo. 

Acrescente-se, por fim, que, muito embora seja autorizada pela 

jurisprudência pátria a concessão de liminares contra o Poder Público em 

ações previdenciárias, o interesse público subjacente à demanda, assim 

como o risco de reforma da decisão antecipatória (que implica no dever de 

devolução dos valores pagos) reclamam cautela reforçada por parte 

deste juízo. Sem prejuízo, nada obsta que, no decorrer do processo, 

mediante pedido expresso e comprovação dos requisitos legais, seja 

concedida a tutela provisória de urgência ou evidência. Com efeito, (1) 

DEFIRO o pedido de gratuidade de justiça, em conformidade com o art. 5º, 

LXXVII e art. 99, § 2º do CPC/15. (2) INDEFIRO o pedido de tutela provisória 

de urgência de natureza antecipada formulado pelo autor. Para melhor 

elucidação dos fatos, OFICIE-SE a 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. Por tratar a demanda de interesses 

indisponíveis, e tendo em vista que os procuradores do INSS, em atenção 

ao princípio da indisponibilidade do interesse público, em geral, não se 

apresentam com poderes para transigir, 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), ciente de 

que a ausência de defesa importa no reconhecimento da revelia, em 

conformidade com o disposto no art. 345, II c/c o art. 346 do CPC/15. 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. CUMPRA-SE. Poxoréu/MT, data lançada no 

sistema. DARWIN DE SOUZA PONTES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000796-85.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIMAR PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO BISPO DE ARAUJO FILHO OAB - MT0014537A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO Processo: 1000796-85.2019.8.11.0014. Vistos. Abra-se vistas 

às partes para que, no prazo legal e sucessivo, começando pela parte 

autora, especifiquem as provas que pretendem produzir, justificando sua 

pertinência, sob pena de indeferimento. Deverão, ainda, em mesma 

oportunidade, arrolar testemunhas, caso pretendam a produção de prova 

testemunhal, no limite de 03 (três) para cada parte, as quais deverão 

comparecer à eventual audiência de instrução e julgamento 

independentemente de intimação. Cumpridas estas providências, certifique 

a secretaria e, após, venham-me os autos conclusos para deliberações. 

Em tempo, advirta-se às partes que, em razão do princípio do livre 

convencimento motivado, há a possibilidade de julgamento antecipado do 

mérito, se satisfeita a hipótese prevista pelo art. 355, inc. I do CPC, alerta 

que se faz em observância ao artigo 10 de mencionado diploma. Às 

providências. Intimem-se e cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Poxoréu/MT, 3 de março de 2020. Darwin de Souza 

Pontes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000817-61.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

EDELSON PEREIRA RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO BISPO DE ARAUJO FILHO OAB - MT0014537A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO Processo: 1000817-61.2019.8.11.0014. Vistos. Abra-se vistas 

às partes para que, no prazo legal e sucessivo, começando pela parte 

autora, especifiquem as provas que pretendem produzir, justificando sua 

pertinência, sob pena de indeferimento. Deverão, ainda, em mesma 

oportunidade, arrolar testemunhas, caso pretendam a produção de prova 

testemunhal, no limite de 03 (três) para cada parte, as quais deverão 

comparecer à eventual audiência de instrução e julgamento 

independentemente de intimação. Cumpridas estas providências, certifique 

a secretaria e, após, venham-me os autos conclusos para deliberações. 

Em tempo, advirta-se às partes que, em razão do princípio do livre 

convencimento motivado, há a possibilidade de julgamento antecipado do 

mérito, se satisfeita a hipótese prevista pelo art. 355, inc. I do CPC, alerta 

que se faz em observância ao artigo 10 de mencionado diploma. Às 

providências. Intimem-se e cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Poxoréu/MT, data da assinatura eletrônica. Darwin de 

Souza Pontes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-267 ARROLAMENTO COMUM

Processo Número: 1000319-62.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

HELENI ROZA DOS ANJOS RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGARDE ALVES DE OLIVEIRA OAB - MT0008453S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEUSDEDITH TEIXEIRA RAMOS (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO Processo: 1000319-62.2019.8.11.0014. Vistos. Compulsando 

os autos noto que o feito está em ordem, inclusive praticamente pronto 

para ser julgado, porém remanesce a necessidade de citar-se as 

Fazendas Públicas, providência até o momento não adotada nos autos. 

Destarte, DETERMINO à secretaria que promova a citação do MUNICÍPIO DE 

POXORÉU, do ESTADO DE MATO GROSSO e da UNIÃO para, no prazo 

legal, manifestarem eventual interesse no feito, destacando-se que o 

decurso do prazo sem manifestação será interpretado pelo Juízo como 

ausência de interesse, prosseguindo o feito aos ulteriores termos. 

Decorrido o prazo, certifique-se e venham-me os autos conclusos. Às 

providências. Intimem-se e cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Poxoréu/MT, data da assinatura eletrônica. Darwin de 

Souza Pontes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000039-91.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

ENIR ARGE CONCEICAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEOPOLDO QUEIROZ PAIM OAB - MT12413-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE POXOREO (REU)

MUNICIPIO DE POXORÉU (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DESPACHO Processo: 1000039-91.2019.8.11.0014. AUTOR(A): 

ENIR ARGE CONCEICAO REU: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA 

SOCIAL DE POXOREO, MUNICIPIO DE POXORÉU Vistos. Intime-se a parte 

autora para impugnação à contestação no prazo de 15 (quinze) dias. 

Decorrido o prazo supra, retornem os autos conclusos para saneamento 

do feito ou julgamento antecipado do mérito. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de praxe. Poxoréu, data 

lançada no sistema. Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000619-24.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

BOANERGES DE PAULA RAMOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXSANDER DA SILVA OLIVEIRA OAB - MS22959 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DECISÃO Processo: 1000619-24.2019.8.11.0014. AUTOR(A): 

BOANERGES DE PAULA RAMOS REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Cuida-se de ação para concessão de pensão por morte, com 

pedido de tutela de urgência ajuizada por BOANERGES DE PAULA 

RAMOS, em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

(INSS), todos qualificados nos autos. Em síntese, sustenta a parte autora 

que viveu em união estável com o de cujos, que, em vida, era segurado da 

Previdência Social, motivo pelo qual postulou pela concessão de tutela de 

urgência para determinar à autarquia ré a imediata implantação do 

benefício de pensão por morte em seu favor. Recebida a inicial, 

indeferiu-se a tutela provisória de urgência pugnada. Na sequência, fora 

apresentada contestação e impugnação à contestação. Vieram os autos 

conclusos. Diante da apresentação de contestação e impugnação, não 

sendo caso, por ora, de julgamento antecipado do mérito (parcial ou total), 

cumpre a este Juízo deliberar acerca das providências preliminares e do 

saneamento previsto no artigo 357 do CPC. Das questões processuais 

pendentes: Processo em ordem, sem vícios ou irregularidades pendentes 

de saneamento. Presentes os pressupostos processuais de existência e 

de validade da relação constituída, bem como as correlatas condições da 

ação. Não havendo 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. 

Saliente-se que, considerando-se que o STJ firmou entendimento no 

sentido de que fundo de direito dos benefícios previdenciários não 

prescreve, eventual prescrição das parcelas devidas e não pagas será 

analisada oportunamente. 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 controvertido os seguintes pontos: (a) 

A condição de companheira da requerida, bem como, em sendo o caso, o 

período de duração da união estável; (b) A condição de segurado do de 

cujos, eis que, em que pese a alegação de que ele estaria aposentado 

pelo INSS na data do óbito, não vislumbro nos autos a prova do aduzido; 

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

manifestarem, especificando as provas que entendem necessárias ao 

deslinde do feito, justificando expressamente suas respectivas 

pertinências e razões específicas para cada meio probatório, sob pena de 

indeferimento. Intime-se o INSS, ainda, para que, no mesmo prazo acima, 

informe nos autos se há dependentes habilitados para o recebimento do 

benefício pugnado. Após o decurso do prazo assinalado, REMETAM-SE os 

autos conclusos para o início da fase instrutória ou para o julgamento 

antecipado da lide. CUMPRA-SE. EXPEÇA-SE o necessário. Poxoréu, data 

lançada no sistema. DARWIN DE SOUZA PONTES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000205-89.2020.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO MAGELA DE SOUSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO PEREIRA DA SILVA OAB - MT0019456A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DESPACHO Processo: 1000205-89.2020.8.11.0014. AUTOR: 

GERALDO MAGELA DE SOUSA REU: 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Chamo o feito a ordem para 

retificar a decisão retro, eis que, por falha no sistema PJE, fora registrada 

decisão que não diz respeito ao presente processo. Com efeito, 

substitui-se o despacho retro pelo abaixo disposto: Trata-se de AÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA com pedido de TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA a 

ser deferida em sede de sentença, proposta por JOãO DIAS SANTANA, 

em desfavor do INSS, pugnando pela concessão de aposentadoria por 

idade rural. Narra a parte autora, em síntese, que faz jus ao benefício, 

tendo em vista o preenchimento dos requisitos legais previstos na lei 

Previdenciária. Requer, ademais, sejam concedidos os benefícios da 

assistência judiciária gratuita. Presentes os requisitos dos arts. 319 e 320 

do Código de Processo Civil, RECEBO a petição inicial. DEFIRO o pedido de 

assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 5º, LXXVII da CRFB/88 

c/c art. 99, § 2º do Código de Processo Civil. 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. Haja vista a vinculação da autarquia ao princípio 

da legalidade, e, portanto, aos requisitos legais para a concessão do 

benefício é de raríssima prática a transação entre a autarquia 

previdenciária com os pleiteantes de prestações previdenciárias. Com 

efeito, com fundamento no princípio da razoável duração do processo e 

da efetividade da prestação jurisdicional, 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), ciente de 

que a ausência de defesa importa no reconhecimento da revelia, em 

conformidade com o disposto no art. 345, II c/c o art. 346 do CPC/15. 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. Defere-se o pedido de tramitação prioritária, 

com fulcro no art. 71 da Lei 10741/2003. CUMPRA-SE. Poxoréu/MT, data 

lançada no sistema. DARWIN DE SOUZA PONTES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000721-46.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

HUDSON QUEIROZ MONTEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

OSCAR ALVES DA SILVA JUNIOR OAB - MT0018917A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DESPACHO Processo: 1000721-46.2019.8.11.0014. AUTOR(A): 

HUDSON QUEIROZ MONTEIRO REU: 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Trata-se de AÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA com pedido de TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA a 

ser deferida em sede de sentença, proposta por HUDSON QUEIROZ 

MONTEIRO, em face do INSS, pugnando pela concessão de aposentadoria 

por idade rural. Narra a parte autora, em síntese, que faz jus ao benefício, 

tendo em vista o preenchimento dos requisitos legais previstos na lei 

Previdenciária. Requer, ademais, sejam concedidos os benefícios da 

assistência judiciária gratuita. Presentes os requisitos dos arts. 319 e 320 

do Código de Processo Civil, RECEBO a petição inicial. DEFIRO o pedido de 

assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 5º, LXXVII da CRFB/88 

c/c art. 99, § 2º do Código de Processo Civil. 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. Haja vista a vinculação da autarquia ao princípio 

da legalidade, e, portanto, aos requisitos legais para a concessão do 

benefício é de raríssima prática a transação entre a autarquia 

previdenciária com os pleiteantes de prestações previdenciárias. Com 

efeito, com fundamento no princípio da razoável duração do processo e 

da efetividade da prestação jurisdicional, 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), ciente de 

que a ausência de defesa importa no reconhecimento da revelia, em 

conformidade com o disposto no art. 345, II c/c o art. 346 do CPC/15. 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. Defere-se o pedido de tramitação prioritária, 

com fulcro no art. 71 da Lei 10741/2003. CUMPRA-SE. Poxoréu/MT, data 

lançada no sistema. DARWIN DE SOUZA PONTES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000775-12.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

ODELMIR FRANCISCO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA ROSA DE SOUZA SILVA OAB - MT0021207A (ADVOGADO(A))

CLELIA MARIA DE PAIVA MARTINS OAB - MT17748-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA INES DA SILVA (REU)

VANIA LUCIA RIBEIRO DE CARVALHO (REU)

JOAO ANTONIO RUIZ (REU)

BOM NEGOCIO ATIVIDADES DE INTERNET LTDA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DESPACHO Processo: 1000775-12.2019.8.11.0014. AUTOR(A): 

ODELMIR FRANCISCO DOS SANTOS REU: BOM NEGOCIO ATIVIDADES DE 

INTERNET LTDA, JOAO ANTONIO RUIZ, VANIA LUCIA RIBEIRO DE 

CARVALHO, SANDRA INES DA SILVA Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRA 

DE PAGAMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, 

ajuizada por OLDEMIR FRANCISCO DOS SANTOS, em face de BOM 

NEGÓCIO ATIVIDADES DE INTERNET LTDA (OLX), JOÃO ANTÔNIO RUIZ, 

VÂNIA LÚCIA RIBEIRO DE CARVALHO e SANDRA INÊS DA SILVA. 

Presentes os requisitos dos art. 319 e 320 do CPC/15, RECEBO a petição 

inicial. À vista do disposto no art. 334 do CPC/15, remetam-se os autos ao 

CEJUSC desta comarca - Centro Judiciário de Solução de conflitos e 

cidadania – para designação de audiência de conciliação. A carta de 

citação e intimação, nos termos do art. 248 do CPC/15, advertirá que o ato 

deverá ser cumprido com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para o 

comparecimento da audiência de conciliação acima designada (art. 334 do 

CPC) e deverá conter apenas os dados necessários à audiência, estando 

desacompanhada de cópia da petição inicial, sem prejuízo do direito de 

consulta a qualquer tempo (art. 695, § 1º do CPC/15). Em não havendo 

acordo, o réu poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias 

contados da data de audiência de conciliação, observando-se as normas 

dos artigos 336 e 337 do CPC, sem prejuízo de ajuizamento de 

reconvenção, conforme autoriza o art. 343 do CPC, devendo ser 

certificado o prazo destes instrumentos pela Secretaria deste Juízo. Na 

hipótese de o réu alegar em sua contestação fato impeditivo, modificativo, 

extintivo do direito do autor ou quaisquer das matérias mencionadas no 

art. 337 do CPC, INTIME-SE o advogado deste via DJE para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme preceituam os 

artigos 350 e 351 do CPC. CONSIGNE-SE no expediente de comunicação 

das partes advertência de que a ausência delas na audiência de 

conciliação referida no item 2 irá acarretar multa por ato atentatório à 

dignidade de justiça na proporção de 2 % sobre o valor da causa ou da 

vantagem econômica pretendida, conforme determina o art. 334, §8º do 

CPC, exceto se ambas as partes em conjunto manifestarem o 

desinteresse na realização da audiência (art. 334, §4º, inciso I do CPC). 

Por fim, após a realização da audiência de conciliação, sendo obtida ou 

não a conciliação, deverá ser lavrado termo num ou noutro sentido, 

havendo ou não contestação e réplica, o que deverá ser certificado nos 

autos, CONCLUSOS para os fins do artigo 347 do CPC. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE. Poxoréu/MT, data lançada no sistema. DARWIN DE SOUZA 

PONTES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000250-93.2020.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE GONCALVES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON SOUSA MIRANDA OAB - MT0016514A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DECISÃO Processo: 1000250-93.2020.8.11.0014. AUTOR(A): 

MARIA JOSE GONÇALVES DE OLIVEIRA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS VISTOS. Trata-se a demanda de ação que 

objetiva a obtenção de auxilio doença e posterior conversão em 

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

ajuizada por MARIA JOSÉ GONÇALVES DE OLIVEIRA, em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). Narra a inicial, em 

suma, que a parte autora preenche os requisitos legais relativos à 

qualidade de segurado, carência do benefício e incapacidade para 

trabalhar nas suas atividades profissionais. É o breve relatório. 

Fundamenta-se. Decide-se. Do pedido de gratuidade de justiça: Defiro o 

pedido de assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 5º, LXXVII da 

CRFB/88 c/c art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil. Do pedido de tutela 

provisória de urgência: O Código de Processo civil de 2015 prevê, dentre 

as modalidades de tutela provisória, a tutela de urgência, que, por sua 

vez, subdivide-se em tutela cautelar ou tutela antecipada (satisfativa), 

sendo possível o seu requerimento em procedimento autônomo ou em 

caráter incidental. O art. 300 deste mesmo diploma legal, a seu turno, 

disciplina dois pressupostos para a concessão da tutela de urgência 

(cautelar ou antecipatória), consubstanciado na (a) probabilidade do 

direito e no (b) perigo de dano (satisfativa) ou no risco ao resultado útil do 

processo (assecuratório). Analisando-se detidamente os autos, 

verifica-se que não há provas suficientes para, liminarmente, se concluir 

pela probabilidade do direito pugnado, que, na espécie, resultaria da 

verossimilhança das alegações de fato e de direito, no tocante ao 

cabimento do benefício de auxílio doença ou aposentadoria por invalidez 

(carência de 12 contribuições, condição de segurado e incapacidade 

parcial e/ou temporária ou total e permanente). Explica-se. Em que pese a 

verossimilhança das alegações relativas à incapacidade para o trabalho, 

não há nos autos indícios ou provas suficientes da condição de segurado 

e da carência. Diversos documentos foram juntados ao caderno 

processual, com a finalidade de comprovar a condição de trabalhadora 

rural. Entretanto, o conjunto probatório é insuficiente para, ainda que em 

juízo de cognição abreviada, se concluir pela existência das condições 

legais mínimas (sobretudo, do tempo de trabalho campesino) para o 

deferimento do benefício pretendido, sendo imprescindível a oitiva de 

testemunhas que corroborem a narrativa inicial, bem como a realização de 

laudo pericial. Nas suas razões de decidir, entendeu o INSS que o 

ingresso ao RGPS foi posterior à aquisição da patologia incapacitante. A 

parte autora, a seu turno, alega que é segurada da previdência, na 

condição de segurada especial, há mais de 20 anos, tendo sido acometida 

pela doença dentro deste lapso temporal. Destarte, é imprescindível seja o 
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conjunto probatório enrobustecido para que se afira tais informações. 

Ressalte-se que, no tocante à condição de trabalhador rural, não obstante 

a desnecessidade de que a prova material diga respeito a todo período de 

trabalho campesino, é imprescindível que seja ela robusta e apta a 

comprovar, com a verossimilhança que se requer, a presença dos 

requisitos para a concessão do benefício, em especial, a condição de 

trabalhador rural e o período de carência. É o que se depreende do 

enunciado da súmula de n. 149/STJ. Sobreleva esclarecer que, em sendo 

o segurado trabalhador rural, como é, supostamente, o caso dos autos, a 

dispensa do recolhimento de contribuições previdenciárias é benesse que, 

em contrapartida, requer segurança reforçada na aferição dos requisitos 

para a concessão do benefício, em especial do trabalho rural por lapso 

temporal equivalente ao período de carência exigido na normativa 

previdenciária, sob pena de gerar ônus indevido e desproporcional aos 

Cofres da Previdência Social. Se por um lado cabe ao Judiciário coibir 

arbitrariedades ou violações a direitos e garantir ao segurado o benefício 

que lhe for devido nos termos da lei, por outro, deve agir com 

responsabilidade, evitando ativismos ou atuações precipitadas, que 

comprometam sobremaneira o orçamento das instituições, inviabilizando, 

em última análise, a gestão adequada dos recursos públicos e, por 

consequência, a efetivação de direitos quando, de fato, cabível e 

necessário. Os benefícios por incapacidade têm por objetivo garantir ao 

segurado da Previdência Social condições de sobrevivência mínimas, 

quando, de fato, impossibilitado de trabalhar e auferir renda, em razão de 

incapacidade para trabalhar, por motivos de doença ou acidente. É o que 

se infere da dicção do art. 39, I da lei 8213/91: Art. 39. Para os segurados 

especiais, referidos no inciso VII do caput do art. 11 desta Lei, fica 

garantida a concessão: (Redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019) I - de 

aposentadoria por idade ou por invalidez, de auxílio-doença, de 

auxílio-reclusão ou de pensão, no valor de 1 (um) salário mínimo, e de 

auxílio-acidente, conforme disposto no art. 86 desta Lei, desde que 

comprovem o exercício de atividade rural, ainda que de forma 

descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do 

benefício, igual ao número de meses correspondentes à carência do 

benefício requerido, observado o disposto nos arts. 38-A e 38-B desta 

Lei; ou (Redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019) Além disso, no caso 

concreto, para que se afira o cabimento de auxílio doença ou de 

aposentadoria por invalidez, ainda que em caráter liminar, é imprescindível 

a realização de perícia que ateste a extensão e a provável duração da 

incapacidade que acomete a parte autora. Importa ressaltar que, muito 

embora seja possível a concessão de liminares contra o Poder Público em 

ações previdenciárias, o interesse público subjacente à demanda, assim 

como o risco de reforma da decisão antecipatória (que implica no dever de 

devolução dos valores pagos) reclamam cautela reforçada por parte 

deste juízo. Com efeito, (1) DEFIRO o pedido de gratuidade de justiça, em 

conformidade com o art. 5º, LXXVII e art. 99, § 2º do CPC/15; (2) 

INDEFIRO, por ora, o pedido de tutela provisória de urgência de natureza 

antecipada formulado pelo autor, sem prejuízo da possibilidade de 

deferimento posterior, mediante pedido expresso e comprovação dos 

requisitos legais; 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. 

Conforme pugnado pela parte autora, DETERMINO a realização de perícia 

técnica, a fim de que se constate, como acima mencionado, a existência 

ou não de patologia que, efetivamente, incapacite para o exercício de 

atividade rural, e em havendo incapacidade, para que informe se esta é 

permanente ou temporária. Para tanto, NOMEIO, para a confecção do 

laudo o médico, o Dr. Eduardo de Toledo Barros, CRM 1980/MT, com 

cadastro na secretaria deste juízo. Em aceitando o encargo, fixo os 

honorários periciais em R$ 600,00 (seiscentos reais), tendo em vista os 

critérios previstos no art. 25 c/c art. 28 da resolução 305/2014 do CNJ. 

Com o agendamento, INTIMEM-SE as partes, para ciência. FIXO o prazo de 

20 (vinte) dias para a realização da avaliação médica, e 10 (dez) dias 

após o exame para juntada do laudo. Com o aporte do referido laudo, 

INTIMEM-SE as partes para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Escoado o prazo para manifestação sobre o laudo, OFICIE-SE ao Diretor 

do respectivo Foro da Seção Judiciária do Estado para pagamento, na 

forma estabelecida pelo artigo 4º da Resolução nº 541 de 2007 do 

Conselho da Justiça Federal, expedindo-se o necessário para tanto. Além 

disso, por envolver a demanda interesses indisponíveis, e tendo em vista 

que os procuradores do INSS, em atenção ao princípio da indisponibilidade 

do interesse público, em geral, não se apresentam com poderes para 

transigir, CITE-SE a autarquia ré mediante remessa dos autos em carga 

para que, querendo, pugne pela realização de audiência de 

conciliação/mediação e/ou conteste o pedido formulado no prazo de 30 

(trinta) dias (art. 183 do CPC/2015), ciente de que a ausência de defesa 

importa no reconhecimento da revelia, em conformidade com o disposto no 

art. 345, II c/c o art. 346 do CPC/15. 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. CUMPRA-SE. Poxoréu/MT, data lançada no sistema. DARWIN DE 

SOUZA PONTES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000324-50.2020.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

OLINDA ALMEIDA DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXSANDER DA SILVA OLIVEIRA OAB - MS22959 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DECISÃO Processo: 1000324-50.2020.8.11.0014. AUTOR(A): 

OLINDA ALMEIDA DE LIMA REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos. Trata-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA com pedido de 

TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA proposta por OLINDA ALMEIDA DE 

LIMA, em face do INSS, pugnando pela concessão de aposentadoria por 

idade rural. De elementar conhecimento que as petições iniciais deverão 

atender aos requisitos elencados nos arts. 319 e ss. do novel Código de 

Processo Civil, a fim de que o magistrado, após o juízo de admissibilidade e 

recebimento, promova o impulso necessário, de modo a formar a lide. Da 

análise dos documentos acostados com a inicial, observa-se que a 

requerente não juntou comprovante de residência, com fulcro no art. 321, 

caput do CPC/15 e sob pena de indeferimento da petição inicial, INTIME-SE 

a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a petição 

inicial, apresente comprovante de endereço. CUMPRA-SE. Poxoréu/MT, 

data lançada no sistema. DARWIN DE SOUZA PONTES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000282-98.2020.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE RAMOS DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ALINE LIMA CARVALHO BEDIN OAB - MT24630/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DECISÃO Processo: 1000282-98.2020.8.11.0014. AUTOR(A): 

MARLENE RAMOS DE OLIVEIRA REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Trata-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA com pedido de TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA proposta por MARLENE RAMOS DE OLIVEIRA, 

em desfavor do INSS, pugnando pela concessão de aposentadoria por 

idade rural. Narra a parte autora, em síntese, que faz jus ao benefício, 

tendo em vista o preenchimento dos requisitos legais previstos na lei 

Previdenciária. Requer, ademais, sejam concedidos os benefícios da 

assistência judiciária gratuita. É o relato do essencial. Fundamenta-se e 

decide-se. Presentes os requisitos dos arts. 319 e 320 do Código de 

Processo Civil, RECEBO a petição inicial. Do pedido de gratuidade da 

justiça: DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita, nos termos do 

art. 5º, LXXVII da CRFB/88 c/c art. 99, § 2º do Código de Processo Civil. 

Do pedido de tutela provisória de urgência: O Código de Processo civil de 

2015 prevê, dentre as modalidades de tutela provisória, a tutela de 

urgência, que, por sua vez, subdivide-se em tutela cautelar ou tutela 

antecipada (satisfativa), sendo possível o seu requerimento em 

procedimento autônomo ou em caráter incidental. O art. 300 deste mesmo 

diploma legal, a seu turno, disciplina dois pressupostos para a concessão 

da tutela de urgência (cautelar ou antecipatória), consubstanciados na (a) 

probabilidade do direito e no (b) perigo de dano (satisfativa) ou no risco ao 

resultado útil do processo (assecuratório). Analisando-se detidamente os 

autos, verifica-se que não há provas suficientes para, liminarmente, se 
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concluir pela probabilidade do direito pugnado (fumus boni iuris), que, na 

espécie, resultaria da verossimilhança das alegações de fato e de direito, 

no tocante aos requisitos para cabimento do benefício de aposentadoria 

por idade rural, quais sejam: (a) a condição de trabalhador rural no 

momento de implementação do requisito idade (Tema 642, Recurso 

repetitivo, STJ ), (b) o preenchimento do período de carência (trabalho 

rural pelo tempo correspondente ao período de carência) e (c) a idade 

mínima. Outrossim, no tocante à condição de trabalhador rural, não 

obstante a desnecessidade de que a prova material diga respeito a todo 

período de trabalho campesino, é imprescindível que seja ela robusta e 

apta a comprovar, com a verossimilhança que se requer, a presença dos 

requisitos para a concessão do benefício. É o que se depreende do 

enunciado da súmula de n. 149/STJ. Além da probabilidade do direito 

alegado, é necessário, para a concessão de medida antecipatória sem a 

oitiva da parte contrária, que reste configurado o periculum in mora, 

correspondente ao risco de dano irreparável em razão da possível demora 

do provimento jurisdicional definitivo. No caso dos autos foram juntados 

documentos diversos, apresentados, igualmente, no procedimento 

administrativo de requerimento do benefício. Entretanto, o conjunto 

probatório é insuficiente para, ainda que em juízo de cognição abreviada, 

se concluir pela existência das condições legais mínimas (sobretudo, do 

tempo de trabalho campesino) para o deferimento da aposentadoria por 

idade rural, sendo imprescindível a oitiva de testemunhas que corroborem 

a narrativa inicial. Sobreleva esclarecer que, em sendo o segurado 

trabalhador rural, como é, supostamente, o caso dos autos, a dispensa do 

recolhimento de contribuições previdenciárias é benesse que, em 

contrapartida, requer segurança reforçada na aferição dos requisitos 

para a concessão do benefício, em especial do trabalho rural por lapso 

temporal equivalente ao período de carência exigido na normativa 

previdenciária, sob pena de gerar ônus indevido e desproporcional aos 

Cofres da Previdência Social. Se por um lado cabe ao Judiciário coibir 

arbitrariedades ou violações a direitos e garantir ao segurado o benefício 

que lhe for devido nos termos da lei, por outro, deve agir com 

responsabilidade, evitando ativismos ou atuações precipitadas, que 

comprometam sobremaneira o orçamento das instituições, inviabilizando, 

em última análise, a gestão adequada dos recursos públicos e, por 

consequência, a efetivação de direitos quando, de fato, cabível e 

necessário. Malgrado seja o bem da vida pretendido de natureza alimentar, 

também não há indícios de que a situação guarda urgência peculiar, que 

implique em risco de dano ou ao resultado útil do processo. 

Acrescente-se, por fim, que, muito embora seja autorizada pela 

jurisprudência pátria a concessão de liminares contra o Poder Público em 

ações previdenciárias, o interesse público subjacente à demanda, assim 

como o risco de reforma da decisão antecipatória (que implica no dever de 

devolução dos valores pagos) reclamam cautela reforçada por parte 

deste juízo. Sem prejuízo, nada obsta que, no decorrer do processo, 

mediante pedido expresso e comprovação dos requisitos legais, seja 

concedida a tutela provisória de urgência ou evidência. Com efeito, (1) 

DEFIRO o pedido de gratuidade de justiça, em conformidade com o art. 

5º,LXXVII e art. 99, § 2º do CPC/15. (2) INDEFIRO o pedido de tutela 

provisória de urgência de natureza antecipada formulado pelo autor. Para 

melhor elucidação dos fatos, OFICIE-SE a 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. Por tratar a demanda de 

interesses indisponíveis, e tendo em vista que os procuradores do INSS, 

em atenção ao princípio da indisponibilidade do interesse público, em geral, 

não se apresentam com poderes para transigir, 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), 

ciente de que a ausência de defesa importa no reconhecimento da revelia, 

em conformidade com o disposto no art. 345, II c/c o art. 346 do CPC/15. 

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. CUMPRA-SE. Poxoréu/MT, data 

lançada no sistema. DARWIN DE SOUZA PONTES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000462-85.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

MORRO DA MESA CONCESSIONARIA S/A. (AUTOR(A))

CONSTRUTORA PAVIMAT LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO LUIS NUNES BERNAZZOLLI OAB - MT10579-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HERIK ALVES DE AZEVEDO OAB - SP262233 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO CERTIDÃO TRIAGEM Certifico que procedo a intimação das 

partes do retorno dos autos a este juízo ,Poxoréu/MT 21 de março de 

2020. SALUSTIANO CANDIDO PEREIRA FILHO Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE POXORÉO E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (66) 

34361250
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Processo Número: 1000242-19.2020.8.11.0014
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MICIAS FAVORETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO OAB - MT20487/O (ADVOGADO(A))
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INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DECISÃO Processo: 1000242-19.2020.8.11.0014. AUTOR(A): 

MICIAS FAVORETO REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL Vistos. Trata-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA com pedido de 

TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA a ser deferida em sede de sentença, 

proposta por MICIAS FAVORETO, em face do INSS, pugnando pela 

concessão de aposentadoria por idade rural. Narra a parte autora, em 

síntese, que faz jus ao benefício, tendo em vista o preenchimento dos 

requisitos legais previstos na lei Previdenciária. Requer, ademais, sejam 

concedidos os benefícios da assistência judiciária gratuita. Presentes os 

requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil, RECEBO a petição 

inicial. DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita, nos termos do 

art. 5º, LXXVII da CRFB/88 c/c art. 99, § 2º do Código de Processo Civil. 

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. Haja vista a vinculação da 

autarquia ao princípio da legalidade, e, portanto, aos requisitos legais para 

a concessão do benefício é de raríssima prática a transação entre a 

autarquia previdenciária com os pleiteantes de prestações 

previdenciárias. Com efeito, com fundamento no princípio da razoável 

duração do processo e da efetividade da prestação jurisdicional, 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), ciente de que a ausência de defesa importa no 

reconhecimento da revelia, em conformidade com o disposto no art. 345, II 

c/c o art. 346 do CPC/15. 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. Defere-se o pedido de 

tramitação prioritária, com fulcro no art. 71 da Lei 10741/2003. 

CUMPRA-SE. Poxoréu/MT, data lançada no sistema. DARWIN DE SOUZA 

PONTES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000350-48.2020.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

IZAEL RIBEIRO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO BISPO DE ARAUJO FILHO OAB - MT0014537A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DECISÃO Processo: 1000350-48.2020.8.11.0014. AUTOR: 

IZAEL RIBEIRO DOS SANTOS REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL (INSS) Trata-se a demanda de ação que objetiva o 
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restabelecimento do auxílio doença, com pedido de tutela provisória de 

urgência, ajuizada por IZAEL RIBEIRO DOS SANTOS em desfavor do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). Narra a inicial, em 

suma, que a parte autora preenche os requisitos legais relativos à 

qualidade de segurado, carência do benefício e incapacidade para 

trabalhar nas suas atividades profissionais. É o breve relatório. 

Fundamenta-se. Decide-se. Do pedido de gratuidade de justiça: Defiro o 

pedido de assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 5º, LXXVII da 

CRFB/88 c/c art. 99, § 2º do Código de Processo Civil. Do pedido de tutela 

provisória de urgência: O Código de Processo civil de 2015 prevê, dentre 

as modalidades de tutela provisória, a tutela de urgência, que, por sua 

vez, subdivide-se em tutela cautelar ou tutela antecipada (satisfativa), 

sendo possível o seu requerimento em procedimento autônomo ou em 

caráter incidental. O art. 300 deste mesmo diploma legal, a seu turno, 

disciplina dois pressupostos para a concessão da tutela de urgência 

(cautelar ou antecipatória), consubstanciado na (a) probabilidade do 

direito e no (b) perigo de dano (satisfativa) ou no risco ao resultado útil do 

processo (assecuratório). A probabilidade do direito pugnado, na espécie, 

resulta da verossimilhança das alegações de fato e de direito, no tocante 

ao cabimento do benefício de auxílio doença ou da aposentadoria por 

invalidez (carência de 12 contribuições, condição de segurado e 

incapacidade parcial e/ou temporária ou total e permanente). No caso 

concreto, a verossimilhança do aduzido pela parte autora relativamente à 

incapacidade laboral é corroborada pelas provas juntadas aos autos, 

sobretudo, pelas declarações médicas emitidas por profissionais diversos 

(IDs de n. 29812168 e 29812724), os quais informam a presença de 

sequelas incapacitantes, decorrentes de acidente vascular cerebral 

ocorrido em 04 de junho de 2019. Relativamente à condição de segurado e 

carência, consta dos autos que a requerente esteve em gozo de auxilio 

doença até outubro de 2019, o que permite concluir pelo preenchimento de 

tal requisito, face ao disposto no art. 15, I da Lei 8213/91. Mantidas as 

condições de saúde que ensejaram o deferimento inicial do auxílio doença, 

não há que se falar em perda da qualidade de segurado no período 

transcorrido até o ajuizamento da presente ação. Isto porque, segundo 

entendimento consolidado na jurisprudência pátria, o trabalhador que teve 

cessado indevidamente o benefício por incapacidade, não perde a 

qualidade de segurado, enquanto perdurar, comprovadamente, a 

impossibilidade de exercer atividades laborativas em decorrência de sua 

condição de saúde. O perigo de dano, a seu turno, decorre não apenas da 

natureza alimentar do benefício pretendido, mas, sobretudo, da peculiar 

condição de saúde da requerente. Destarte, em sede de cognição 

abreviada, entendo presentes os requisitos autorizadores para a 

concessão do benefício de auxílio doença. Com efeito, (1) DEFIRO o 

pedido de gratuidade de justiça, em conformidade com o art. 5º, LXXVII e 

art. 99, § 2º do CPC/15. (2) DEFIRO o pedido de tutela provisória de 

urgência de natureza antecipada formulado pelo autor, para determinar a 

implantação do benefício de auxilio doença no prazo de 30 dias, sob pena 

de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais). 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. Conforme pugnado pela parte autora, 

DETERMINO a realização de perícia técnica, a fim de que se constate, com 

a segurança que se requer a decisão definitiva, a existência ou não de 

patologia que, efetivamente, incapacite para o exercício de atividade rural, 

e em havendo incapacidade, para que informe se esta é permanente ou 

temporária. Para tanto, NOMEIO, para a confecção do laudo o médico, o 

Dr. Eduardo de Toledo Barros, CRM 1980/MT, com cadastro na secretaria 

deste juízo. Em aceitando o encargo, fixo os honorários periciais em R$ 

600,00 (seiscentos reais), haja vista os critérios previstos no art. 25 c/c 

art. 28 da resolução 305/2014 do CNJ. Com o agendamento, intimem-se as 

partes, para ciência. Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para a realização da 

avaliação médica, e 10 (dez) dias após o exame para juntada do laudo. 

Com o aporte do referido laudo, intimem-se as partes para manifestação, 

no prazo de 05 (cinco) dias. Escoado o prazo para manifestação sobre o 

laudo, oficie-se ao Diretor do respectivo Foro da Seção Judiciária do 

Estado para pagamento, na forma estabelecida pelo artigo 4º da 

Resolução nº 541 de 2007 do Conselho da Justiça Federal, expedindo-se 

o necessário para tanto. Além disso, por envolver a demanda interesses 

indisponíveis, e tendo em vista que os procuradores do INSS, em atenção 

ao princípio da indisponibilidade do interesse público, em geral, não se 

apresentam com poderes para transigir, CITE-SE a autarquia ré mediante 

remessa dos autos em carga para que, querendo, pugne pela realização 

de audiência de conciliação/mediação e/ou conteste o pedido formulado no 

prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC/2015), ciente de que a ausência 

de defesa importa no reconhecimento da revelia, em conformidade com o 

disposto no art. 345, II c/c o art. 346 do CPC/15. 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. Defere-se o pedido de tramitação prioritária, com fulcro no art. 71 

da Lei 10741/2003. CUMPRA-SE. Poxoréu/MT, data lançada no sistema. 

DARWIN DE SOUZA PONTES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000223-13.2020.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

FELICIANO VIEIRA NETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ALINE LIMA CARVALHO BEDIN OAB - MT24630/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DECISÃO Processo: 1000223-13.2020.8.11.0014. AUTOR(A): 

FELICIANO VIEIRA NETO REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Trata-se a demanda de ação que objetiva o restabelecimento do auxílio 

doença, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por 

FELICIANO VIEIRA NETO em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL (INSS). Narra a inicial, em suma, que a parte autora 

preenche os requisitos legais relativos à qualidade de segurado, carência 

do benefício e incapacidade para trabalhar nas suas atividades 

profissionais. É o breve relatório. Fundamenta-se. Decide-se. Do pedido de 

gratuidade de justiça: Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita, nos 

termos do art. 5º, LXXVII da CRFB/88 c/c art. 99, § 2º, do Código de 

Processo Civil. Do pedido de tutela provisória de urgência: O Código de 

Processo civil de 2015 prevê, dentre as modalidades de tutela provisória, 

a tutela de urgência, que, por sua vez, subdivide-se em tutela cautelar ou 

tutela antecipada (satisfativa), sendo possível o seu requerimento em 

procedimento autônomo ou em caráter incidental. O art. 300 deste mesmo 

diploma legal, a seu turno, disciplina dois pressupostos para a concessão 

da tutela de urgência (cautelar ou antecipatória), consubstanciado na (a) 

probabilidade do direito e no (b) perigo de dano (satisfativa) ou no risco ao 

resultado útil do processo (assecuratório). A probabilidade do direito 

pugnado, na espécie, resulta da verossimilhança das alegações de fato e 

de direito, no tocante ao cabimento do benefício de auxílio doença ou da 

aposentadoria por invalidez (carência de 12 contribuições, condição de 

segurado e incapacidade parcial e/ou temporária ou total e permanente). 

No caso concreto, a verossimilhança do aduzido pela parte autora 

relativamente à incapacidade laboral é corroborada pelas provas juntadas 

aos autos, sobretudo, pelas declarações médicas emitidas por 

profissionais diversos (IDs de n. 228851859, 28851860, 28851861, 

28851862), os quais informam, de forma uníssona, a presença de 

sequelas incapacitantes, decorrentes de acidente de trânsito. No laudo de 

ID 228851859 atesta o profissional de medicina que o paciente “apresenta 

sequela definitiva em membro inferior direito secundário e fratura 

complexa de fêmur direito”. Acrescenta que a lesão “evoluiu com ausência 

de consolidação do fêmur direito (pseudoartrose) e osteoporose 

pós-traumática em quadril direito, paciente com episódios de dor, redução 

da forma motora e muscular, desequilíbrio, dismetria de membros que 

culmina em incapacidade para atividades laborativas e trabalho pesado. ”. 

Sendo o requerente trabalhador rural, ao menos em sede de cognição 

abreviada, é forçoso o reconhecimento da incapacidade capaz de ensejar 

inviabilidade laboral, do benefício requerido. Relativamente à condição de 

segurado e carência, do ID de n. 28851858 infere-se que inexiste 

controvérsia. O perigo de dano, a seu turno, decorre não apenas da 

natureza alimentar do benefício pretendido, mas, sobretudo, da peculiar 

condição de saúde do requerente. Destarte, em sede de cognição 

abreviada, entendo presentes os requisitos autorizadores para a 

concessão do benefício de auxílio doença. Com efeito, (1) DEFIRO o 

pedido de gratuidade de justiça, em conformidade com o art. 5º, LXXVII e 

art. 99, § 2º do CPC/15. (2) DEFIRO o pedido de tutela provisória de 

urgência de natureza antecipada formulado pelo autor, para determinar a 
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implantação do benefício de auxilio doença no prazo de 30 dias, sob pena 

de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais). 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. Conforme pugnado pela parte autora, 

DETERMINO a realização de perícia técnica, a fim de que se constate, com 

a segurança que se requer a decisão definitiva, a existência ou não de 

patologia que, efetivamente, incapacite para o exercício de atividade rural, 

e em havendo incapacidade, para que informe se esta é permanente ou 

temporária. Para tanto, NOMEIO, para a confecção do laudo o médico, o 

Dr. Eduardo de Toledo Barros, CRM 1980/MT, com cadastro na secretaria 

deste juízo. Em aceitando o encargo, fixo os honorários periciais em R$ 

600,00 (seiscentos reais), haja vista os critérios previstos no art. 25 c/c 

art. 28 da resolução 305/2014 do CNJ. Com o agendamento, intimem-se as 

partes, para ciência. Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para a realização da 

avaliação médica, e 10 (dez) dias após o exame para juntada do laudo. 

Com o aporte do referido laudo, intimem-se as partes para manifestação, 

no prazo de 05 (cinco) dias. Escoado o prazo para manifestação sobre o 

laudo, oficie-se ao Diretor do respectivo Foro da Seção Judiciária do 

Estado para pagamento, na forma estabelecida pelo artigo 4º da 

Resolução nº 541 de 2007 do Conselho da Justiça Federal, expedindo-se 

o necessário para tanto. Além disso, por envolver a demanda interesses 

indisponíveis, e tendo em vista que os procuradores do INSS, em atenção 

ao princípio da indisponibilidade do interesse público, em geral, não se 

apresentam com poderes para transigir, CITE-SE a autarquia ré mediante 

remessa dos autos em carga para que, querendo, pugne pela realização 

de audiência de conciliação/mediação e/ou conteste o pedido formulado no 

prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC/2015), ciente de que a ausência 

de defesa importa no reconhecimento da revelia, em conformidade com o 

disposto no art. 345, II c/c o art. 346 do CPC/15. 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. CUMPRA-SE. Poxoréu/MT, data lançada no sistema. DARWIN DE 

SOUZA PONTES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000218-88.2020.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

B. B. F. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. C. D. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DECISÃO Processo: 1000218-88.2020.8.11.0014. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: 

GLEIDISTON CARVALHO DA SILVA Vistos. Trata-se de busca e 

apreensão ajuizada pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A., em 

face de GLEIDISTON CARVALHO DA SILVA, ambos qualificados nos 

autos, visando retomar a posse do bem alienado fiduciariamente ante o 

inadimplemento das prestações ajustadas. A inicial foi distribuída com os 

documentos necessários, dentre eles, o contrato de financiamento com 

garantia fiduciária, a comprovação da mora e da notificação extrajudicial. 

Assim, demonstrada a presença dos requisitos legais, DEFERE-SE 

liminarmente a medida postulada para o fim de determinar a expedição de 

mandado de busca e apreensão do bem indicado na inicial, 

depositando-os junto aos representantes legais indicados pelo requerente. 

Executada a liminar, CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida para, 

querendo, contestar a ação em 15 (quinze) dias ou, pagar a dívida 

pendente em 05 (cinco) dias (Decreto-Lei n. 911/69, art. 3.º, com as 

alterações da Lei 10.931 de 2004). 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. 

INTIME-SE. CUMPRA-SE. Poxoréu/MT, data lançada no sistema. Darwin de 

Souza Pontes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA CÍVEL

Processo Número: 1000296-19.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA LAURA VIEIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO BISPO DE ARAUJO FILHO OAB - MT0014537A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE HOSPITALAR SAO JOAO BATISTA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO SENTENÇA Processo: 1000296-19.2019.8.11.0014. AUTOR(A): 

LUANA LAURA VIEIRA DA SILVA REU: SOCIEDADE HOSPITALAR SAO 

JOAO BATISTA Á vista do petitório de ID n. 21960613, constato que a 

parte requerida apresentou devidamente os documentos pretendidos pela 

parte autora no petitório inicial. Diante do exposto, JULGO EXTINTO o 

procedimento presente e condeno a parte requerida ao pagamento dos 

honorários em R$ 1000,00, em consonância com o disposto no art. 85, § 

8º do CPC/15. INTIME-SE. Poxoréu/MT, data lançada no sistema. Darwin de 

Souza Pontes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000562-06.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

NILTON FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDES VERONEZE OAB - MT18604/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO SENTENÇA Processo: 1000562-06.2019.8.11.0014. 

REQUERENTE: VERA LUCIA OLIVEIRA DA SILVA, NILTON FERREIRA DA 

SILVA SENTENÇA I. Relatório Cuida-se de ação de divórcio consensual 

proposta por VERA LÚCIA OLIVEIRA DA SILVA e NILTON FERREIRA DA 

SILVA. Diante da impossibilidade de vida conjugal em comum, requerem o 

rompimento do vinculo matrimonial de forma definitiva. Informaram ainda, 

que na constância do casamento não tiveram filhos e nem adquiriram 

bens. Em face dos fatos, pleiteiam a homologação do divorcio. A inicial 

veio instruída com a certidão de casamento do casal. Vieram os autos 

conclusos. I. Fundamentação De proêmio, forçoso salientar que no âmbito 

das ações de família, “todos os esforços deverão ser empreendidos para 

a solução consensual da controvérsia, devendo o juiz dispor do auxílio de 

profissionais de outras áreas de conhecimento para a mediação e 

conciliação”, inteligência do artigo 694 do CPC. No que concerne ao pedido 

de homologação do divórcio, tendo em vista a revogação do lapso 

temporal advindo do art. 226, §6°, Constituição Federal, com a redação 

dada pela Emenda Constitucional n. 66/2010, inexiste instituto jurídico hábil 

para impedir a aplicação do art. 1.571, inciso IV do Código Civil. Dessa 

maneira, a pretensão de divórcio se traduz em direito protestativo dos 

requerentes, portanto, não admite contestações quando consentânea com 

os preceitos legais pertinentes. Ademais, o requerimento de divórcio 

consensual está em consonância com o art. 1.571, inciso IV, do Código 

Civil vigente, que dispõe: Art. 1.571. A sociedade conjugal termina: (...) IV - 

pelo divórcio Com efeito, a sentença homologatória de conciliação ou de 

transação é título executivo judicial, possuindo a mesma eficácia da 

sentença condenatória, segundo estabelece o art. 515, inciso II, do Código 

de Processo Civil, não se mostrando prescindível que constem os termos 

da transação, não bastando apenas à simples notícia de que as partes se 

compuseram amigavelmente. Forte em tais fundamentos, este Juízo 

HOMOLOGA por sentença a transação celebrada entre as partes para 

que surta seus efeitos jurídicos e legais, extinguindo o feito com resolução 

do mérito a teor do que dispõe o art. 487, III, alínea b, do Código de 

Processo Civil. Por conseguinte, decreta-se o divórcio de VERA LÚCIA 

OLIVEIRA DA SILVAe NILTON FERREIRA DA SILVA, nos termos do art. 

1.571, inciso IV e do art. 1.580, § 2º do Código Civil, bem como do art. 226, 

§6º da Constituição Federal. EXPEÇA-SE mandado ao Cartório de Registro 

Civil de Pessoas Naturais competente, nos termos do artigo 32, Lei 

6.515/77, c/c art. 10, inciso I, do Código Civil, e artigo 29, § 1º, alínea 'a', 

Lei nº. 6.015/73, de modo a proceder à averbação da separação. 

DEFERE-SE os benefícios da justiça gratuita aos requerentes com 
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espeque no artigo 98 do CPC. Sem custas, eis que os requerentes são 

beneficiários da assistência judiciária gratuita. Transitada em julgado, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas necessárias. INTIME-SE. 

CUMPRA-SE Poxoréu, data lançada no sistema. DARWIN DE SOUZA 

PONTES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000656-85.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULEI RODRIGUES DE MIRANDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO SENTENÇA Processo: 1000656-85.2018.8.11.0014. 

REQUERENTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. REQUERIDO: JULEI 

RODRIGUES DE MIRANDA Trata-se de ação de busca e apreensão 

ajuizada pelo BANCO VOLKSWAGEN S.A contra JULEI RODRIGUES DE 

MIRANDA, ambos devidamente qualificados no encarte processual em 

epígrafe. Realizados alguns atos, foi noticiada a composição extrajudicial 

acerca do objeto desta demanda, requerendo as partes a homologação do 

acordo. Vieram os autos conclusos. É o relato do essencial. 

Fundamenta-se e decide-se. A demanda veicula discussão sobre direitos 

disponíveis em que se revela cabível às partes firmarem compromisso 

(judicial ou extrajudicial), não havendo indicativo acerca da existência de 

vícios de consentimento na avença estabelecida, razão pela qual à medida 

que se impõe é a sua homologação judicial. Forte em tais fundamentos, 

este Juízo HOMOLOGA por sentença a transação celebrada entre as 

partes para que surta seus efeitos jurídicos e legais, em aplicação ao 

artigo 487, III, alínea b do CPC. Em razão disso, cumprida a providência 

acima, DETERMINA-SE o arquivamento da execução com as baixas e 

anotações necessárias. Custas e honorários na forma acordada. 

INTIMEM-SE. Poxoréu, data lançada no sistema. Darwin de Souza Pontes 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000702-40.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA GREGORIO FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO CARVALHO DOS SANTOS OAB - MT0012562A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

MUNICÍPIO DE POXOREU (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P O X O R É O  C e r t i d ã o  d e  T e m p e s t i v i d a d e  P r o c e s s o : 

1000702-40.2019.8.11.0014; Valor causa: R$ 40.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)/[Indenização por Dano Moral, 

FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço, Tempo de Serviço 

Urbano/Contribuições não Recolhidas]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: 

Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico que a 

Contestação acostada no autos foi protocolada no prazo legal. Certifico 

ainda que procedo a Intimação da parte autora para Impugnar a 

Contestação apresentada. Poxoréu-MT, 23 de março de 2020 LEANDRO 

WANZELLER GUEDES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (66) 34361250

Intimação Classe: CNJ-126 EMBARGOS À ADJUDICAÇÃO

Processo Número: 1000435-68.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO CORREIA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO JOSE DE SOUZA OAB - MT22452/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO RODRIGUES DE LIMA (EMBARGADO)

BELTY DE JESUS SOUZA (EMBARGADO)

SUELI APARECIDA DOS SANTOS CANDIDO (EMBARGADO)

MAURICIO RODRIGUES DE OLIVEIRA (EMBARGADO)

ROBERTO PEREIRA NOVAES (EMBARGADO)

ALDERIR VALDEMAR DE SOUSA (EMBARGADO)

JOSE DE LIMA MEDEIROS (EMBARGADO)

MARLENE RIBEIRO DE SOUZA (EMBARGADO)

LUCINEIDE PEREIRA DA SILVA (EMBARGADO)

MARCIO JUNIO SANTANA (EMBARGADO)

AGRIPINA REUTOV (EMBARGADO)

KEYLA FERREIRA CAMPOS (EMBARGADO)

LEONARDO SOUSA DE MORAIS (EMBARGADO)

JULIO CESAR CELESTINO (EMBARGADO)

KATIUSCIA KELLY MARTINS (EMBARGADO)

AILDO AMANCIO DE SOUZA BORGES (EMBARGADO)

JARBAS DO NASCIMENTO AGUIAR (EMBARGADO)

JOAO JOCINEI FLORINDO DE OLIVEIRA (EMBARGADO)

IVANIR DOMINGOS SITTA (EMBARGADO)

EDINA RIBEIRO FRAGASSO (EMBARGADO)

EDIRLEI DOS SANTOS (EMBARGADO)

AMANTINO JOSÉ LANZARIM (EMBARGADO)

DAYANE CAROLINE SOUZA ALVES (EMBARGADO)

VANDERLEY SOARES DE AMORIM (EMBARGADO)

ALEXANDRO MODESTO DA SILVA (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO Processo nº 1000435-68.2019.8.11.0014 SENTENÇA Vistos. 

Trata-se de EMBARGOS DE TERCEIRO COM PEDIDO DE LIMINAR aforado 

pelo MOVIMENTO DOS TRABALHADORES ACAMPADOS E ASSENTADOS 

DE MATO GROSSO – MTA, em desfavor de AGRIPINA REUTOV e outros, 

todos devidamente qualificados nos autos. No evento 20751476, o Juízo 

determinou que a parte autora comprovasse, de forma efetiva, a 

hipossuficiência alegada, ou promovesse o recolhimento das custas 

judiciais, porém, ao manifestar-se (evento 20954959), a parte autora 

trouxe apenas documentação para comprovar hipossuficiência de seu 

representante (coordenador), sem, contudo, carrear ao feito qualquer 

demonstrativo de que a autora, pessoa jurídica, não poderia suportar as 

custas processuais, pelo que vieram-me os autos conclusos. É o que 

merece registro. Isto posto, fundamento e decido. O artigo 290 do Código 

de Processe Civil determina que “Será cancelada a distribuição do feito se 

a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento 

das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”. Compulsando 

os autos, destaco, primeiramente, que o polo ativo da demanda é 

composto pelo MOVIMENTO DOS TRABALHADORES ACAMPADOS E 

ASSENTADOS DE MATO GROSSO, pessoa jurídica de direito privado, a 

qual sequer encontra-se devidamente qualificada nos autos, podendo 

encontrar-se no preâmbulo da exordial a qualificação tão somente do 

coordenador/representante da entidade que integra o polo ativo. 

Inobstante, tem-se que não há, no feito, qualquer documento que 

evidencie que a entidade enquadra-se nos requisitos legalmente previstos 

para que lhe sejam deferidas as benesses da assistência judiciária 

gratuita, sendo de se destacar, uma vez mais, que, instada a comprovar a 

hipossuficiência, a parte autora trouxe apenas documentações relativas a 

seu representante, porém, não carreou qualquer documento para 

demonstrar que a associação civil não possui recursos financeiros que 

lhe permita custear as despesas processuais de ingresso e, menos ainda, 

promoveu o recolhimento das custas respectivas. Ante o exposto, em 

razão do inadimplemento das custas judiciais iniciais, bem como da não 

comprovação de enquadramento nos requisitos concessores da 

assistência judiciária gratuita, DETERMINO o CANCELAMENTO da 

distribuição deste feito, nos termos do artigo 290 do Código de Processo 

Civil. Aguarde-se o decurso do prazo recursal. Após, certifique-se e 

promova-se o arquivamento deste feito, com as baixas e precauções 

necessárias. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Poxoréu/MT, data lançada no 

sistema. Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000336-98.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXSANDER DA SILVA OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXSANDER DA SILVA OLIVEIRA OAB - MS22959 (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ELADIO DE ALMEIDA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO Processo: 1000336-98.2019.8.11.0014. Vistos. Trata-se de 

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL aforada por 

ALEXSANDER DA SILVA OLIVEIRA em desfavor de IELADIO DE ALMEIDA, 

estando ambos devidamente qualificados nos autos. O Juízo, entendendo 

insatisfeitos os requisitos para concessão da assistência judiciária 

gratuita, determinou ao autor que comprovasse a hipossuficiência 

financeira alegada, porém, após a juntada de novas documentações, este 

Juízo entendeu pela não concessão do benefício, uma vez que não 

preenchidos os requisitos legais para tal desiderato, concedendo, 

contudo, ao autor, o parcelamento das custas judiciais, intimando-o na 

sequência para recolher os valores, sendo certo que, intimado, o 

exequente permitiu o decurso do prazo sem manifestação, pelo que 

vieram-me os autos conclusos. É o que merece registro. Isto posto, 

fundamento e decido. O artigo 290 do Código de Processe Civil determina 

que “Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa 

de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de 

ingresso em 15 (quinze) dias”. Compulsando os autos, noto que o autor, 

devidamente intimado a efetuar o recolhimento da primeira parcela das 

custas judiciais, porquanto lhe foi negado o benefício da assistência 

judiciária gratuita, deixou decorrer o prazo respectivo sem adotar qualquer 

providência, de sorte que, considerando-se sua inércia, resta, pois, 

demonstrado o menoscabo para com o feito, sendo medida de rigor o 

cancelamento da distribuição. Ante o exposto, em razão do 

inadimplemento das custas judiciais iniciais, bem como da não 

comprovação de enquadramento nos requisitos concessores da 

assistência judiciária gratuita, DETERMINO o CANCELAMENTO da 

distribuição deste feito, nos termos do artigo 290 do Código de Processo 

Civil. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Poxoréu/MT, data da assinatura 

eletrônica. Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000172-36.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROSA GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO BISPO DE ARAUJO FILHO OAB - MT0014537A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE POXORÉU (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO Processo: 1000172-36.2019.8.11.0014. Vistos. Abra-se vistas 

às partes para que, no prazo legal e sucessivo, começando pela parte 

autora, especifiquem as provas que pretendem produzir, justificando sua 

pertinência, sob pena de indeferimento. Deverão, ainda, em mesma 

oportunidade, arrolar testemunhas, caso pretendam a produção de prova 

testemunhal, no limite de 03 (três) para cada parte, as quais deverão 

comparecer à eventual audiência de instrução e julgamento 

independentemente de intimação. Cumpridas estas providências, certifique 

a secretaria e, após, venham-me os autos conclusos para deliberações. 

Em tempo, advirta-se às partes que, em razão do princípio do livre 

convencimento motivado, há a possibilidade de julgamento antecipado do 

mérito, se satisfeita a hipótese prevista pelo art. 355, inc. I do CPC, alerta 

que se faz em observância ao artigo 10 de mencionado diploma. Às 

providências. Intimem-se e cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Poxoréu/MT, data lançada no sistema. Darwin de Souza 

Pontes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000385-42.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA DE JESUS VERMEIREN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON LIMA VIEIRA OAB - MT24653/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 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO Processo: 1000385-42.2019.8.11.0014. Vistos. Abra-se vistas 

às partes para que, no prazo legal e sucessivo, começando pela parte 

autora, especifiquem as provas que pretendem produzir, justificando sua 

pertinência, sob pena de indeferimento. Deverão, ainda, em mesma 

oportunidade, arrolar testemunhas, caso pretendam a produção de prova 

testemunhal, no limite de 03 (três) para cada parte, as quais deverão 

comparecer à eventual audiência de instrução e julgamento 

independentemente de intimação. Cumpridas estas providências, certifique 

a secretaria e, após, venham-me os autos conclusos para deliberações. 

Em tempo, advirta-se às partes que, em razão do princípio do livre 

convencimento motivado, há a possibilidade de julgamento antecipado do 

mérito, se satisfeita a hipótese prevista pelo art. 355, inc. I do CPC, alerta 

que se faz em observância ao artigo 10 de mencionado diploma. Às 

providências. Intimem-se e cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Poxoréu/MT, data da assinatura eletrônica. Darwin de 

Souza Pontes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000384-57.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS GREGORIO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR GOMES DE VASCONCELOS OAB - MT0013612A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO Processo: 1000384-57.2019.8.11.0014. Vistos. Abra-se vistas 

às partes para que, no prazo legal e sucessivo, começando pela parte 

autora, especifiquem as provas que pretendem produzir, justificando sua 

pertinência, sob pena de indeferimento. Deverão, ainda, em mesma 

oportunidade, arrolar testemunhas, caso pretendam a produção de prova 

testemunhal, no limite de 03 (três) para cada parte, as quais deverão 

comparecer à eventual audiência de instrução e julgamento 

independentemente de intimação. Cumpridas estas providências, certifique 

a secretaria e, após, venham-me os autos conclusos para deliberações. 

Em tempo, advirta-se às partes que, em razão do princípio do livre 

convencimento motivado, há a possibilidade de julgamento antecipado do 

mérito, se satisfeita a hipótese prevista pelo art. 355, inc. I do CPC, alerta 

que se faz em observância ao artigo 10 de mencionado diploma. Às 

providências. Intimem-se e cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Poxoréu/MT, data da assinatura eletrônica. Darwin de 

Souza Pontes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000159-37.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

VENILSO PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO FIORAVANTE DO AMARAL OAB - SP349410 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO J. SAFRA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES OAB - MG91045-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO Processo: 1000159-37.2019.8.11.0014. Vistos. Abra-se vistas 

às partes para que, no prazo legal e sucessivo, começando pela parte 

autora, especifiquem as provas que pretendem produzir, justificando sua 

pertinência, sob pena de indeferimento. Deverão, ainda, em mesma 

oportunidade, arrolar testemunhas, caso pretendam a produção de prova 

testemunhal, no limite de 03 (três) para cada parte, as quais deverão 

comparecer à eventual audiência de instrução e julgamento 

independentemente de intimação. Cumpridas estas providências, certifique 

a secretaria e, após, venham-me os autos conclusos para deliberações. 

Em tempo, advirta-se às partes que, em razão do princípio do livre 

convencimento motivado, há a possibilidade de julgamento antecipado do 
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mérito, se satisfeita a hipótese prevista pelo art. 355, inc. I do CPC, alerta 

que se faz em observância ao artigo 10 de mencionado diploma. Às 

providências. Intimem-se e cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Poxoréu/MT, data da assinatura eletrônica. Darwin de 

Souza Pontes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA CÍVEL

Processo Número: 1000377-65.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

DALVA NASCIMENTO MIRANDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON SOUSA MIRANDA OAB - MT0016514A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO Processo nº 1000377-65.2019.8.11.0014 SENTENÇA Vistos. 

Trata-se de AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS aforada 

por DALVA NASCIMENTO MIRANDA em desfavor do BANCO DO BRASIL 

S/A, ambos devidamente qualificados nos autos, visando a autora 

compelir judicialmente a instituição demandada a lhe fornecer cópia das 

filmagens de segurança de um dos terminais eletrônicos da instituição 

bancária requerida, onde, teoricamente, terceira pessoa, passando-se 

pela autora, praticou fraude bancária, contratando mútuo financeiro em 

nome da requerente sem sua autorização, causando prejuízos à 

requerente e também à instituição bancária. Asseverou, assim, a autora, 

que a filmagem é essencial para instruir o processo cível nº 

1322-11.2015.811.0014 (Código 68302), em trâmite neste Juízo, onde a 

autora pretende ver judicialmente reconhecida a inexistência do débito 

relativo ao mútuo contratado, por afirmar-se vítima de atuação criminosa 

de terceiros. Recebida a inicial, foi deferida a antecipação de tutela 

(evento 20619183), pelo que determinou-se a citação e intimação da parte 

requerida para que, no prazo de 15 (quinze) dias, exibisse as filmagens 

pretendidas pela autora. Intimada (evento 21258091), a requerida 

manifestou-se (evento 21441643), informando não possuir mais as 

imagens dos terminais eletrônicos, sendo na sequência intimada a autora 

para manifestar-se (evento 21507828), a qual permitiu o decurso do prazo 

sem manifestação (evento 22941109), pelo que vieram-me os autos 

conclusos. É o que merece registro. Isto posto, fundamento e decido. 

Como cediço, o artigo 396 do CPC determina que “o juiz pode ordenar que 

a parte exiba documento ou coisa que se encontre em seu poder”, 

devendo, para tanto, o interessado/requerente, em seu pedido, 

individualizar de forma tão completa quanto possível o documento ou coisa 

que pretende ver exibida, indicando, ainda, a finalidade para qual pretende 

que seja exibida a coisa, delineando quais os fatos que se relacionam com 

o objeto e as circunstâncias pelas quais acredita que o documento ou a 

coisa, de fato, exista, e esteja em poder da parte adversa, sob pena de 

indeferimento de seu pleito. Por seu turno, a parte requerida, conforme o 

art. 398 do CPC, intimada, deverá responder ao Juízo no prazo de 05 

(cinco) dias, devendo apresentar a coisa ou o documento pretendido, 

salvo se afirmar que o objeto/documento que se pretende exibir não 

existe, ou não está sob sua posse, hipótese em que, então, o ônus da 

prova recairá sobre o requerente, a quem o Juízo permitirá que prove, por 

qualquer meio, que a declaração da parte contrária não corresponde à 

verdade. Importante destacar, ainda, que o art. 399 do CPC é cristalino ao 

determinar que o Juízo não admitirá a recusa da parte que em exibir o 

documento ou coisa, caso tenha a obrigação legal de exibi-lo, caso tenha 

aludido ao documento ou à coisa, no processo, com o intuito de constituir 

prova ou, ainda, caso o documento seja comum às partes, hipótese em 

que a recusa será dada como ilegítima. No caso em análise, por seu turno, 

a parte requerente pretende a exibição de filmagens do sistema de 

segurança dos terminais de autoatendimento da instituição financeira 

requerida, relativas a transações bancárias efetuadas no ano de 2012, 

pedido formulado apenas 07 (sete) anos depois, no ano de 2019. E nesta 

situação, nota-se que, em razão do considerável lapso temporal decorrido, 

a parte requerida não mais possui a filmagem pretendida pela autora, fato 

que, inclusive, poderia ser perfeitamente presumível, uma vez que a praxe 

das instituições é manter registros de segurança por, no máximo, 05 

(cinco) anos, salvo quando tratar-se de documento bancário ou 

microfilmagem bancária, os quais devem, por obrigação, a instituição 

financeira, manter em registro por prazo indefinido, conforme a Resolução 

913/84 do Banco Central do Brasil. Por outro lado, em relação às filmagens 

do sistema de vídeomonitoramento, não há qualquer normativa interna do 

setor financeiro, ou mesmo legislação que determine às instituições 

financeiras a obrigação de manter em armazenamento mencionado 

material, de maneira que não pode, no caso em tela, o Juízo, compelir a 

demandada ao fornecimento dos registros pretendidos pela autora, 

mormente porquanto a instituição bancária informou que estes não mais 

existem e, a autora, instada a manifestar-se sobre a negativa, exercendo 

a faculdade que lhe confere o artigo 398 do CPC, quedou-se inerte. 

Oportunamente, calha ressaltar que o posicionamento que se adota nesta 

oportunidade, encontra amparo em entendimento firmado pelo E. Tribunal 

de Justiça deste Estado, senão vejamos: (...) Consoante a lei 7.102/83 

inexiste dever legal das instituições financeiras quanto ao armazenamento 

durante determinado período das imagens captadas pelo circuito interno 

de filmagem, até porque e quanto a isso, a questão está relacionada com a 

conveniência do próprio banco, pois é sabido que as fitas, após 

determinado tempo, são reaproveitadas para novas filmagens, não sendo 

lógico exigir do banco a utilização de fitas novas para cada novo período 

de filmagem. Período mínimo exigido de 30 dias. Decorrido o prazo até a 

intimação da agência bancária, negando o réu ainda existência da 

filmagem, legítima a recusa na apresentação das fitas, ausente 

responsabilidade, por estar no regular exercício de direito. Não se pode 

admitir como verdadeiros os fatos alegados pelo autor se este não se 

desincumbir de demonstrar que a declaração do réu não corresponde à 

verdade. Não o fazendo, impõe-se a improcedência do seu pedido inicial 

com a inversão do ônus sucumbencial. (N.U 0001920-19.2011.8.11.0009, 

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 05/04/2016, Publicado no DJE 13/04/2016) Ante o 

exposto, e por tudo mais que dos autos consta, ausentes as hipóteses do 

art. 399 do CPC, e não sendo ilegítima a recusa, conforme o art. 400, inc. II 

do CPC, ACOLHO INTEGRALMENTE a justificativa apresentada pela parte 

requerida, pelo que JULGO IMPROCEDENTE a pretensão inicial, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de 

Processo Civil. Sem honorários advocatícios, uma vez que a justificativa 

deu-se por simples informação. Sucumbente a parte autora, CONDENO-A 

ao pagamento das custas e despesas processuais, mantendo, todavia, 

suspensa a obrigação, uma vez que a parte é beneficiária da assistência 

judiciária gratuita, pelo prazo de 05 (cinco) anos, após o qual estará 

prescrita. Por fim, não menos importante, REVOGO a medida liminar 

deferida nestes autos. Após o trânsito em julgado, certifique-se e 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo. Poxoréu/MT, data da assinatura eletrônica. 

Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1000608-29.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

SOCIEDADE HOSPITALAR SAO JOAO BATISTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IZAIAS RESPLANDES DE SOUSA OAB - MT0013762A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAMILA ALVES GOVEIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALVARO MENEZES OAB - MT0013322A-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação Vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos no sentido de INTIMAÇÃO da parte requerida via 

advogado, através do DJE (Diário de Justiça Eletrônico) para que 

contraponha suas alegações no prazo de 15(quinze) dias, em 

conformidade com o disposto no art. 329, II do Código de Processo Civil.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000113-48.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO RAFAEL BORGES DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON SOUSA MIRANDA OAB - MT0016514A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEIDE DE FREITAS BORGES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO Processo: 1000113-48.2019.8.11.0014. Vistos. Compulsando 

os autos verifico que todos os requisitos processuais para expedição da 

carta de adjudicação estão satisfeitos, pois foram juntadas as certidões 
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negativas expedidas pelas fazendas públicas, assim como estão 

presentes os documentos do herdeiro, da falecida e do bem a ser 

adjudicado, remanescendo, porém, a necessidade da apresentação da 

GIA-ITCMD devidamente recolhida, ou comprovada a isenção do 

recolhimento do tributo. Assim, INTIME-SE o inventariante para, no prazo 

de 30 (trinta) dias, prorrogáveis por igual período, promover a juntada da 

GIA-ITCMD aos autos, vindo-me o feito, na sequência, concluso para 

sentença. Às providências. Intimem-se e cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Poxoréu/MT, data da assinatura 

eletrônica. Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000408-85.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

MONTOURO & CIA LTDA - ME (AUTOR(A))

MONTORO & MONTOURO LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VITTOR ARTHUR GALDINO OAB - MT13955-O (ADVOGADO(A))

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485-O 

(ADVOGADO(A))

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT15948-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DECISÃO Processo: 1000408-85.2019.8.11.0014. AUTOR(A): 

MONTORO & MONTOURO LTDA - ME, MONTOURO & CIA LTDA - ME REU: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Trata-se 

de ação declaratória de inexistência de débito com pedido de tutela 

provisória de urgência, ajuizada por MONTORO & MONTOURO LTDA – ME 

e MONTOURO & CIA LTDA – ME, em desfavor de ENERGISA MATO 

GROSSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, todos qualificados no 

encarte processual. Diante da apresentação de contestação, não sendo 

caso de julgamento antecipado do mérito (parcial ou total), cumpre a este 

Juízo deliberar acerca das providências preliminares e do saneamento 

previsto no artigo 357 do CPC. 1. 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. 2. 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) Da existência de irregularidade nos medidores de 

energia das Unidades de consumo de n. 6/2200429-5 e 6/1969114-6, apta 

a ensejar as alegadas cobranças indevidas; (b) Não havendo 

irregularidade nos medidores, da existência de qualquer outra 

irregularidade atribuível à Concessionária de energia elétrica, por ação ou 

omissão, que implique na cobrança de valores supostamente indevidos; 

Sobreleva anotar que é ônus do autor demonstrar os fatos constitutivos 

de seu direito, sendo incumbência do réu os modificativos, impeditivos e 

extintivos do direito daquele, consoante a regra do ônus probatório 

disposta no art. 373, incisos I e II do Código de Processo Civil. Não 

obstante, de acordo com a teoria da carga dinâmica da prova (art. 373, § 

1º do CPC/15), atento às peculiaridades do caso, este juízo houve por bem 

inverter o ônus probatório. Com efeito, nos termos do art. 370, caput do 

CPC/15, INTIME-SE a requerida para que junte aos autos, no prazo de 30 

dias, demonstrativo pormenorizado dos valores cobrados, em cotejo com 

o consumo supostamente efetivado pelos requerentes, relativamente aos 

períodos suscitados pela parte autora. No mais, intimem-se as partes para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, dizerem as provas que pretendem produzir. 

Ressalta-se que o entendimento deste Juízo é que as partes são intimadas 

para especificarem as provas que entendem necessárias e explicarem, 

especificadamente, a pertinência e necessidade de cada prova requerida, 

sob pena de indeferimento. Após, decorrido o prazo acima, venham os 

autos CONCLUSOS para as devidas deliberações e início da fase 

instrutória ou a colheita de outros elementos probatórios, como também 

eventual julgamento antecipado da pretensão. CUMPRA-SE. INTIMEM-SE. 

Poxoréu/MT, data lançada no sistema. DARWIN DE SOUZA PONTES Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000313-55.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

BUNGE FERTILIZANTES S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE LIMA OAB - SP206727 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSIS JOSE DE LIMA (REQUERIDO)

HELIO JOSE DE LIMA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DECISÃO Processo: 1000313-55.2019.8.11.0014. 

REQUERENTE: BUNGE FERTILIZANTES S/A REQUERIDO: ASSIS JOSE DE 

LIMA, HELIO JOSE DE LIMA Vistos. Cumpra-se o requerido pelo juízo 

deprecante no tocante à penhora do imóvel. E após, devolva-se a missiva, 

com as cautelas e cumprimentos de estilo, eis que a decisão relativa à 

avaliação do bem cabe ao juízo de origem. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Poxoréu, data lançada no sistema Darwin de Souza Pontes 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000224-95.2020.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

COFCO FERTILIZANTES S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO OAB - SP185048 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONIR NELI MILANESI CALLEGARO (REQUERIDO)

OMAR JOSE CALLEGARO (REQUERIDO)

IZAIR CELI MILANESI GEBERT (REQUERIDO)

TARCIRIO ANTONIO GEBERT (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DESPACHO Processo: 1000224-95.2020.8.11.0014. 

REQUERENTE: COFCO FERTILIZANTES S.A. REQUERIDO: TARCIRIO 

ANTONIO GEBERT, IZAIR CELI MILANESI GEBERT, OMAR JOSE 

CALLEGARO, LEONIR NELI MILANESI CALLEGARO Vistos. Mantenham-se 

os autos em secretaria até que seja juntado aos autos o acórdão do 

julgamento do Agravo de instrumento interposto contra decisão que 

indeferiu o pedido de penhora de bens veiculado através da presente 

precatória. Cumpra-se com as providências e cautelas de estilo. Poxoréu, 

data lançada no sistema. Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000852-21.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

DENISVALDO APARECIDO BULHOES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISVALDO APARECIDO BULHOES OAB - MT23863/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DESPACHO Processo: 1000852-21.2019.8.11.0014. AUTOR(A): 

DENISVALDO APARECIDO BULHOES REU: SEGURADORA LÍDER Vistas. 

Compulsando-se os autos, observo que a parte requerente pugnou pela 

concessão do benefício de gratuidade de justiça, apresentando 

declaração de hipossuficiência financeira. Não obstante deixou de 

apresentar provas da incapacidade para arcar com as custas do 

processo. No entanto, em que pese a previsão contida no art. 99, § 3º do 

CPC/15, relativamente à presunção de veracidade da alegação de 

hipossuficiência da pessoa natural, a Constituição Federal, no art. 5º, 

inciso LXXIV, determina, sem qualquer ressalva, que o Estado deverá 

prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. No caso dos autos, o requerente é advogado 

atuante nesta comarca. A matéria ventilada, assim como os documentos 

anexados ao encarte processual não representam situação idônea e apta 

a infirmar sua capacidade econômica. Destarte, sob pena de usurpação 

da estrutura hierárquico-normativa do ordenamento Jurídico brasileiro, que 

tem na Constituição Federal sua norma superior, à qual todas as demais 
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normas devem observância, a comprovação da incapacidade financeira 

para arcar com as custas do processo sem prejuízo do sustento próprio 

ou da família é a medida mais consentânea com a ordem constitucional 

vigente, ressalvada a hipótese em que o contexto fático e probatório dos 

autos ou a natureza da ação, por si sós, permitam aferir com segurança 

razoável a hipossuficiência econômica da parte. Com efeito, CHAMO O 

FEITO A ORDEM para, nos termos do art. 321, caput do CPC/15, determinar 

a INTIMAÇÃO da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias: (a) 

juntar aos autos documentos hábeis a provar a alegada incapacidade de 

arcar com o pagamento das custas e taxas processuais, servindo para 

tanto, dentre outros documentos, cópias das últimas declarações de 

imposto de renda, certidões negativas de propriedade de bem imóvel, 

holerites do 3 (três) últimos meses, extratos atualizados de contas 

bancárias para comprovação da renda mensal, contas de consumo 

habitual do lar (como água e luz), etc. ou (b) alternativamente, comprovar 

o recolhimento de custas processuais. Decorrido o prazo, RETORNEM os 

autos conclusos. CUMPRA-SE. Poxoréu/MT, data lançada no sistema. 

Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000853-06.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

LIRA PEREIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYSE CRYSTINA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT0013890A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Instituto Nacional do Seguro Social (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DECISÃO Processo: 1000853-06.2019.8.11.0014. AUTOR(A): 

LIRA PEREIRA DE SOUZA REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Trata-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA com pedido de TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA proposta por LIRA PEREIRA DE SOUZA, em 

desfavor do INSS, pugnando pela concessão de aposentadoria por idade 

rural. Narra a parte autora, em síntese, que faz jus ao benefício, tendo em 

vista o preenchimento dos requisitos legais previstos na lei Previdenciária. 

Requer, ademais, sejam concedidos os benefícios da assistência judiciária 

gratuita. É o relato do essencial. Fundamenta-se e decide-se. Presentes 

os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil, RECEBO a petição 

inicial. Do pedido de gratuidade da justiça: DEFIRO o pedido de assistência 

judiciária gratuita, nos termos do art. 5º, LXXVII da CRFB/88 c/c art. 99, § 

2º do Código de Processo Civil. Do pedido de tutela provisória de urgência: 

O Código de Processo civil de 2015 prevê, dentre as modalidades de tutela 

provisória, a tutela de urgência, que, por sua vez, subdivide-se em tutela 

cautelar ou tutela antecipada (satisfativa), sendo possível o seu 

requerimento em procedimento autônomo ou em caráter incidental. O art. 

300 deste mesmo diploma legal, a seu turno, disciplina dois pressupostos 

para a concessão da tutela de urgência (cautelar ou antecipatória), 

consubstanciados na (a) probabilidade do direito e no (b) perigo de dano 

(satisfativa) ou no risco ao resultado útil do processo (assecuratório). 

Analisando-se detidamente os autos, verifica-se que não há provas 

suficientes para, liminarmente, se concluir pela probabilidade do direito 

pugnado (fumus boni iuris), que, na espécie, resultaria da verossimilhança 

das alegações de fato e de direito, no tocante aos requisitos para 

cabimento do benefício de aposentadoria por idade rural, quais sejam: (a) 

a condição de trabalhador rural no momento de implementação do requisito 

idade (Tema 642, Recurso repetitivo, STJ ), (b) o preenchimento do 

período de carência (trabalho rural pelo tempo correspondente ao período 

de carência) e (c) a idade mínima. Outrossim, no tocante à condição de 

trabalhador rural, não obstante a desnecessidade de que a prova material 

diga respeito a todo período de trabalho campesino, é imprescindível que 

seja ela robusta e apta a comprovar, com a verossimilhança que se 

requer, a presença dos requisitos para a concessão do benefício. É o que 

se depreende do enunciado da súmula de n. 149/STJ. Além da 

probabilidade do direito alegado, é necessário, para a concessão de 

medida antecipatória sem a oitiva da parte contrária, que reste configurado 

o periculum in mora, correspondente ao risco de dano irreparável em 

razão da possível demora do provimento jurisdicional definitivo. No caso 

dos autos foram juntados documentos diversos, apresentados, 

igualmente, no procedimento administrativo de requerimento do benefício. 

Entretanto, o conjunto probatório é insuficiente para, ainda que em juízo de 

cognição abreviada, se concluir pela existência das condições legais 

mínimas (sobretudo, do tempo de trabalho campesino) para o deferimento 

da aposentadoria por idade rural, sendo imprescindível a oitiva de 

testemunhas que corroborem a narrativa inicial. Sobreleva esclarecer que, 

em sendo o segurado trabalhador rural, como é, supostamente, o caso 

dos autos, a dispensa do recolhimento de contribuições previdenciárias é 

benesse que, em contrapartida, requer segurança reforçada na aferição 

dos requisitos para a concessão do benefício, em especial do trabalho 

rural por lapso temporal equivalente ao período de carência exigido na 

normativa previdenciária, sob pena de gerar ônus indevido e 

desproporcional aos Cofres da Previdência Social. Se por um lado cabe ao 

Judiciário coibir arbitrariedades ou violações a direitos e garantir ao 

segurado o benefício que lhe for devido nos termos da lei, por outro, deve 

agir com responsabilidade, evitando ativismos ou atuações precipitadas, 

que comprometam sobremaneira o orçamento das instituições, 

inviabilizando, em última análise, a gestão adequada dos recursos públicos 

e, por consequência, a efetivação de direitos quando, de fato, cabível e 

necessário. Malgrado seja o bem da vida pretendido de natureza alimentar, 

também não há indícios de que a situação guarda urgência peculiar, que 

implique em risco de dano ou ao resultado útil do processo. 

Acrescente-se, por fim, que, muito embora seja autorizada pela 

jurisprudência pátria a concessão de liminares contra o Poder Público em 

ações previdenciárias, o interesse público subjacente à demanda, assim 

como o risco de reforma da decisão antecipatória (que implica no dever de 

devolução dos valores pagos) reclamam cautela reforçada por parte 

deste juízo. Sem prejuízo, nada obsta que, no decorrer do processo, 

mediante pedido expresso e comprovação dos requisitos legais, seja 

concedida a tutela provisória de urgência ou evidência. Com efeito, (1) 

DEFIRO o pedido de gratuidade de justiça, em conformidade com o art. 5º, 

LXXVII e art. 99, § 2º do CPC/15. (2) INDEFIRO o pedido de tutela provisória 

de urgência de natureza antecipada formulado pelo autor. 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. Por tratar a demanda de interesses 

indisponíveis, e tendo em vista que os procuradores do INSS, em atenção 

ao princípio da indisponibilidade do interesse público, em geral, não se 

apresentam com poderes para transigir, 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), ciente de 

que a ausência de defesa importa no reconhecimento da revelia, em 

conformidade com o disposto no art. 345, II c/c o art. 346 do CPC/15. 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. À secretaria, que faça tramitar prioritariamente, 

com fulcro no art. 71 da Lei 10741/2003. CUMPRA-SE. Poxoréu/MT, data 

lançada no sistema. DARWIN DE SOUZA PONTES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000911-09.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA JOSEFA DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALOISIO DA ROSA HAAS OAB - MT9038/O (ADVOGADO(A))

JANICE FLORES CAMPOS OAB - MT0010706A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DESPACHO Processo: 1000911-09.2019.8.11.0014. 

REQUERENTE: SONIA JOSEFA DE BARROS REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. CHAMO O FEITO A ORDEM para 

revogar o despacho retro, eis que, por falha no sistema Pje, o ato judicial 

enviado para publicação não pertine ao presente processo. Presentes os 

requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil, RECEBO a petição 

inicial. DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita, nos termos do 

art. 5º, LXXVII da CRFB/88 c/c art. 99, § 2º do Código de Processo Civil. 

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. Haja vista a vinculação da 

autarquia ao princípio da legalidade, e, portanto, aos requisitos legais para 
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a concessão do benefício é de raríssima prática a transação entre a 

autarquia previdenciária com os pleiteantes de prestações 

previdenciárias. Com efeito, com fundamento no princípio da razoável 

duração do processo e da efetividade da prestação jurisdicional, 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), ciente de que a ausência de defesa importa no 

reconhecimento da revelia, em conformidade com o disposto no art. 345, II 

c/c o art. 346 do CPC/15. 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. Defere-se o pedido de 

tramitação prioritária, com fulcro no art. 71 da Lei 10741/2003. 

CUMPRA-SE. Poxoréu/MT, data lançada no sistema. DARWIN DE SOUZA 

PONTES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000376-80.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

J. S. S. (REQUERENTE)

E. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON SOUSA MIRANDA OAB - MT0016514A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO SENTENÇA Processo: 1000376-80.2019.8.11.0014. 

REQUERENTE: ELIENE DA SILVA, JONES SILVEIRA SANTOS Processo n.º 

1000376-80.2019.8.11.0014 SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA Trata-se de 

ação de Divórcio Consensual, proposta por JONES SILVEIRA SANTOS e 

ELIENE DA SILVA SANTOS, todos devidamente qualificados nos autos. Em 

manifestação de id 24637672, o Ministério Público pugnou pela 

homologação do acordo apresentado no id 22290935. Estipulou-se que, no 

acordo extrajudicial apresentado, onde restou acordado que a guarda da 

menor será unilateral em favor da genitor, sendo o direito de visitas 

exercido de forma livre, bem como ajustou-se que o genitor fica obrigado 

ao pagamento da pensão alimentícia na proporção de 20 % do salário 

mínimo vigente, equivalente a R$ 199,46 (cento e noventa e nove reais e 

quarenta e seis centavos), a ser pago mediante depósito em conta 

bancária de titularidade da genitora, todo dia 10 de cada mês; aém da 

meação das despesas extraordinárias. É o relato do essencial. 

Fundamenta-se e decide-se. De início, cumpre consignar que, com o 

advento da EC nº 66/2010, a qual extirpou do ordenamento jurídico o prazo 

mínimo para o divórcio, que era exigido no artigo 226, § 6º, da Constituição 

da República Federativa do Brasil de 1988, na sua redação anterior, bem 

como diante da livre e espontânea intenção de se divorciarem-se, verifico 

que não há óbice para que se homologue o divórcio entre as partes. É de 

se registrar que com o advento da Emenda Complementar nº 66/2010, não 

há mais no ordenamento jurídico prazo mínimo para o divórcio, o qual era 

exigido no artigo 226, §6º, da Constituição da República Federativa do 

Brasil de 1988, na sua redação anterior, vale dizer, está suprimida a 

exigência de prévia separação judicial do casal por mais de 01 (um) ano 

ou da comprovação da separação de fato por mais de 2 (dois) anos. Por 

oportuno, impende ressaltar que a jurisprudência do insigne Tribunal de 

Justiça deste Estado: AÇÃO DE DIVÓRCIO DIRETO CONSENSUAL - 

ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 66/2010 - SUPRESSÃO DA 

EXIGÊNCIA DE LAPSO TEMPORAL DE SEPARAÇÃO DE FATO OU JUDICIAL 

- DECRETAÇÃO DO DIVÓRCIO - APLICAÇÃO IMEDIATA – NORMA 

CONSTITUCIONAL - RECURSO PROVIDO - PROCEDÊNCIA DO DIVÓRCIO. 

Com a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 66, deu-se nova 

redação ao §6º do art. 226 da Constituição Federal, que dispõe sobre a 

dissolubilidade do casamento civil pelo divórcio, restando suprimida a 

exigência de prévia separação judicial do casal por mais de 1 (um) ano ou 

da comprovação da separação de fato por mais de 2 (dois) anos, razão 

pela qual, havendo pedido, deve ser decretado, de imediato, o divórcio do 

casal. Mesmo que a ação tenha sido proposta antes do início da vigência 

do citado diploma constitucional, nada obsta sua aplicação, na medida em 

que a norma constitucional tem eficácia imediata, sendo certo que os 

processos em curso devem se adaptar à novel realidade constitucional. 

(APELAÇÃO Nº 114928/2010 – TJ/MT - 31-08-2011)(grifei e negritei). 

Nesse sentido, trilha a doutrina do brilhante doutrinador RODRIGO DA 

CUNHA PEREIRA: “Portanto, o novo texto constitucional suprimiu a prévia 

separação como requisito para o divórcio, bem como eliminou qualquer 

prazo para se propor o divórcio, seja judicial ou administrativo (Lei nº 

11.441/07). Tendo suprimido tais prazos e o requisito da prévia separação 

para o divórcio, a Constituição joga por terra aquilo que a melhor doutrina e 

a mais consistente jurisprudência já vinha reafirmando bhá muitos anos, a 

discussão da culpa pelo fim do casamento, aliás, um grande sinal de 

atraso do ordenamento jurídico brasileiro”. (http://www.ibdfam.org.br/?

artigos&artigo=647). Sem bens a partilhar. Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO, com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, I, “a”, do Código de Processo Civil, para DECRETAR O DIVÓRCIO de 

jones silveira santos e eliene da silva santos, com fundamento no artigo 

226, § 6º, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. 

Ainda, HOMOLOGO o ACORDO entabulado entre as partes no id 

22290935 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 decisão, e, por consequência, JULGO 

EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, 

III, b, do Código de Processo Civil. Por fim, oficie-se ao cartório de registro 

civil competente para averbação do divórcio, juntamente com cópia desta 

sentença, e que proceda a modificação do nome da solicitante, voltando à 

mesma a usar o seu nome de solteira, qual seja ELIENE DA SILVA, 

constando na averbação. Sem custas e despesas processuais. Após o 

trânsito em julgado, certifique-se e remetam-se os autos ao arquivo 

definitivo, com as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Poxoréu/MT, data lançada no 

sistema. Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1000395-86.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALLISON MARLLON ANUNCIACAO ALCANTARA LEMES (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO SOUZA BORGES OAB - MT9035/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO SENTENÇA Processo: 1000395-86.2019.8.11.0014. AUTOR(A): 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO REU: ALLISON 

MARLLON ANUNCIACAO ALCANTARA LEMES Trata-se de AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, em desfavor de ALLISON 

MARLLON ANUNCIAÇÃO ALCÂNTARA LEMES. Cuida-se de Ação Civil 

Pública Ambiental para Suspensão de Atividades em Estabelecimento 

Comercial com Pedido de Tutela Provisória de Urgência manejada pelo 

Ministério Público Estadual, em desfavor de Allison Marllon Anunciação 

Alcântara Lemes. Denota-se da petição inicial, que a Polícia Judiciária Civil 

vinha recebendo reclamações de morares/vizinhos noticiando uso abusivo 

de som em festas e eventos ocorridos no estabelecimento “Bar Mamute”, 

bem como denúncias de que no local há presença indiscriminada de 

adolescentes que fumam, ingerem bebida alcoólica, sem qualquer tipo de 

fiscalização. Recebida a petição inicial, este r. juízo entendeu presentes 

os requisitos autorizadores e deferiu o pedido de tutela provisória de 

urgência, determinando a suspensão do funcionamento do 

estabelecimento comercial, conforme se vê no Id. 20675425. O requerido 

foi devidamente citado, bem como apresentou contestação, oportunidade 

em que alegou ausência de perícia técnica para auferir a sonorização dos 

equipamentos existentes no estabelecimento comercial do requerido, bem 

como refutou os fatos narrados na inicial, afirmando que pode se 

responsabilizar pelos adolescentes que ficavam em frente ao bar. Por fim, 

requereu a improcedência da ação, uma vez que o estabelecimento já se 

encontra fechado. É o breve relatório. Fundamenta-se. Decide-se. Dos 

documentos acostados com a contestação, observa-se que, de fato, o 

requerido procedeu à baixa do estabelecimento em 30/04/2019. A 

presente ação foi ajuizada em 23/05/2019. Logo, não assiste razão à 

nobre promotora, quando aduz que o fechamento do estabelecimento só 

teria ocorrido com a propositura da ação. Em verdade, verificado tal fato 

no momento do despacho inicial, seria de rigor o indeferimento da petição 

inicial, ante a ausência de interesse de agir. Não obstante, decorre da 

teoria da asserção, adotada pela Jurisprudência pátria, que as condições 

da ação perdem tal qualificativo a partir do momento em que a parte 

requerida é citada, sendo necessário, a partir de então, seja julgado o 

mérito pela procedência ou improcedência. Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de 
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Processo Civil e revogo a liminar de ID 20675425, eis que o 

estabelecimento sequer existe no mundo jurídico, assim como no mundo 

dos fatos. Sem custas, despesas processuais e honorários. Após o 

trânsito em julgado, certifique-se e remetam-se os autos ao arquivo 

definitivo, com as baixas e anotações de estilo. Ciência ao Ministério 

Público. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Poxoréu, data lançada no sistema. 

DARWIN DE SOUZA PONTES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000387-12.2019.8.11.0014

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:

CLAUDINEIA PEREIRA SANTANA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO SENTENÇA Processo: 1000387-12.2019.8.11.0014. 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: CLAUDINEIA PEREIRA SANTANA Trata-se de ação de busca 

e apreensão ajuizada pelo BRADESCO ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA contra CLAUDINEIA PEREIRA SANTANA, ambos 

devidamente qualificados no encarte processual em epígrafe. Realizados 

alguns atos, foi noticiada a composição extrajudicial acerca do objeto 

desta demanda, requerendo as partes a homologação do acordo. Vieram 

os autos conclusos. É o relato do essencial. Fundamenta-se e decide-se. 

A demanda veicula discussão sobre direitos disponíveis em que se revela 

cabível às partes firmarem compromisso (judicial ou extrajudicial), não 

havendo indicativo acerca da existência de vícios de consentimento na 

avença estabelecida, razão pela qual à medida que se impõe é a sua 

homologação judicial. Destarte, em apreço ao princípio da primazia do 

julgamento de mérito (arts. 4º e 6º do CPC/15), entendo ser o caso de 

extinção por transação entre as partes. Com efeito, HOMOLOGO por 

sentença a transação celebrada entre as partes para que surta seus 

efeitos jurídicos e legais, e JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com esteio no artigo 487, III, alínea b do CPC. Em 

razão disso, cumprida a providência acima, DETERMINA-SE o 

arquivamento da execução com as baixas e anotações necessárias. 

Custas e honorários na forma acordada. INTIMEM-SE. Poxoréu, data 

lançada no sistema. Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000528-31.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

SINVALDO MARTINS FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO BISPO DE ARAUJO FILHO OAB - MT0014537A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO LUIZ FRANCO MORENO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEANDRO JOSE GIOVANINI CASADIO OAB - SP211796 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO SENTENÇA Processo: 1000528-31.2019.8.11.0014. AUTOR(A): 

SINVALDO MARTINS FERREIRA REU: ANTONIO LUIZ FRANCO MORENO 

Trata-se de Ação de indenização por danos morais e materiais, ajuizada 

por SINVALDO MARTINS FERREIRA, em desfavor de ANTONIO LUIZ 

FRANCO MORENO, ambos devidamente qualificados no encarte 

processual em epígrafe. Realizados alguns atos, foi noticiada a 

composição extrajudicial acerca do objeto desta demanda, requerendo as 

partes a homologação do acordo. Vieram os autos conclusos. É o relato 

do essencial. Fundamenta-se e decide-se. A demanda veicula discussão 

sobre direitos disponíveis em que se revela cabível às partes firmarem 

compromisso (judicial ou extrajudicial), não havendo indicativo acerca da 

existência de vícios de consentimento na avença estabelecida, razão pela 

qual à medida que se impõe é a sua homologação judicial. Forte em tais 

fundamentos, este Juízo HOMOLOGA por sentença a transação celebrada 

entre as partes para que surta seus efeitos jurídicos e legais, e, por 

conseguinte, julga extinto o processo com resolução do mérito, nos termos 

do artigo 487, III, alínea b do CPC. Em razão disso, cumprida a providência 

acima, DETERMINA-SE o arquivamento da execução com as baixas e 

anotações necessárias. Custas e honorários na forma acordada. Em não 

havendo acordo, deverão ser divididas igualmente (art. 90, § 2º do 

CPC/15), suspendendo-se o pagamento em relação à parte beneficiária de 

gratuidade e dispensando-se o pagamento das custas processuais 

remanescentes (art. 90, § 3º do CPC/15). INTIMEM-SE. Poxoréu, data 

lançada no sistema. Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000495-75.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

HDI SEGUROS S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA NIGRO FRANCISCATTO OAB - MT15249-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAQUIM FRANCISCO DOS ANJOS FILHO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO SENTENÇA Processo: 1000495-75.2018.8.11.0014. AUTOR(A): 

HDI SEGUROS S.A. REU: JOAQUIM FRANCISCO DOS ANJOS FILHO 

Cuida-se de Cumprimento de sentença proposto por ODELAINE MARTINS 

LESSA, em face de sentença de procedência que condenou o município 

de Poxoréu e o Estado do Mato Grosso ao fornecimento de medicação 

necessária para a prevenção de doença hipertensiva da gestação. 

Denota-se dos autos que o cumprimento de sentença seguiu trâmite 

regular e no petitório de ID 28260984 a parte autora veio aos autos 

informar o adimplemento por parte dos requeridos e requerer, por 

conseguinte, a extinção do processo. Os autos vieram-me conclusos. É o 

relato do essencial. Fundamento e decido. De fato, tendo havido o 

pagamento integral do débito pelo executado, conforme informado, a 

pretensão da parte exequente fora satisfeita, não restando alternativa a 

não ser extinguir o feito neste ponto, senão vejamos: “Art. 924. 

Extingue-se a execução quando: I – a petição inicial for indeferida; II – a 

obrigação for satisfeita; III – o executado obtiver, por qualquer outro meio, 

a extinção total da dívida; IV – o exequente renunciar ao crédito; V – 

ocorrer a prescrição intercorrente”. O art. 513 do mesmo diploma legal, a 

seu turno, determina a aplicação supletiva das disposições atinentes à 

execução de título extrajudicial (Libro II da parte especial) no procedimento 

de cumprimento de sentença. Art. 513. O cumprimento da sentença será 

feito segundo as regras deste Título, observando-se, no que couber e 

conforme a natureza da obrigação, o disposto no Livro II da Parte Especial 

deste Código. Portanto, tendo havido o integral cumprimento da obrigação, 

JULGO EXTINTO o presente cumprimento de sentença, consoante regra 

ínsita ao art. 924, II c/c o art. 513 do novel Código de Processo Civil. 

Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e 

anotações de estilo, ARQUIVEM-SE os autos em definitivo. 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: 1000208-78.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

ELISCARLA JOSE DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR GOMES DE VASCONCELOS OAB - MT0013612A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO SENTENÇA Processo: 1000208-78.2019.8.11.0014. AUTOR(A): 

ELISCARLA JOSE DE LIMA REU: BANCO BRADESCO Trata-se de ação 

para indenização por danos morais e materiais, ajuizada por ELISCARLA 

JOSE DE LIMA contra o BANCO BRADESCO, ambos devidamente 

qualificados no encarte processual em epígrafe. Realizados alguns atos, 

foi noticiada a composição extrajudicial acerca do objeto desta demanda, 

requerendo as partes a homologação do acordo. Vieram os autos 

conclusos. É o relato do essencial. Fundamenta-se e decide-se. A 

demanda veicula discussão sobre direitos disponíveis em que se revela 

cabível às partes firmarem compromisso (judicial ou extrajudicial), não 

havendo indicativo acerca da existência de vícios de consentimento na 
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avença estabelecida, razão pela qual à medida que se impõe é a sua 

homologação judicial. Destarte, em apreço ao princípio da primazia do 

julgamento de mérito (arts. 4º e 6º do CPC/15), entendo ser o caso de 

extinção por transação entre as partes. Com efeito, HOMOLOGO por 

sentença a transação celebrada entre as partes para que surta seus 

efeitos jurídicos e legais, e JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com esteio no artigo 487, III, alínea b do CPC. Em 

razão disso, cumprida a providência acima, DETERMINA-SE o 

arquivamento da execução com as baixas e anotações necessárias. 

Custas e honorários na forma acordada. INTIMEM-SE. Poxoréu, 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: 1000419-80.2020.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA BERNARDES DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000419-80.2020.8.11.0014 POLO ATIVO:ELIANA 

BERNARDES DIAS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO 

MARQUES PONTES JUNIOR POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

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

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de 

audiência de conciliação de Poxoréo Data: 01/06/2020 Hora: 14:00 , no 

endereço: RUA EUCLIDES DA CUNHA, S/N, SANTA LUZIA, POXORÉO - MT 

- CEP: 78800-000 . 21 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) 

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

Comarca de São José do Rio Claro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000971-22.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA MAGALHAES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO BUSS SONNENBERG OAB - MT0018389A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

AUTOS N. 1000971-22.2019.8.11.0033 REQUERENTE: FABIANA 

MAGALHAES DA SILVA SENTENÇA Visto. Trata-se de Alvará Judicial 

ajuizado por FABIANA MAGALHÃES DA SILVA, objetivando o 

levantamento dos valores existente na conta bancária de seu genitor 

Osmar Carlos da Silva, bem como que seja autorizado a realiza 

movimentações na referida conta bancária. Aduz que seu genitor Osmar 

Carlos da Silva, encontra-se internado na UTI do Hospital São Benedito na 

cidade de Cuiabá, em razão de um acidente vascular cerebral 

hemorrágico, estando atualmente em estado grave, intubado, sedado, se 

qualquer condição de se comunicar. Alega que não possui condições 

sozinha de custear os medicamentos e demais gastos, sendo necessário 

o uso do beneficio que seu genitor recebe, razão pela qual postula pela 

concessão do alvará judicial. A inicial foi instruída em documentos. 

Procedida à citação por edital, não houve manifestação de eventuais 

interessados (Id. 26022811). Informações do Banco do Brasil no Id. 

25995742. O Ministério Público Estadual manifestou-se pelo indeferimento 

do pedido (Id. 27807305). RELATEI. FUNDAMENTO E DECIDO. Conheço 

diretamente do pedido e passo a proferir julgamento antecipado da lide, 

nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, posto não 

haver necessidade de dilação probatória, eis que a matéria é 

exclusivamente de direito. A medida pleiteada deve ser indeferida. 

Conforme se verifica dos autos, pretende a requerente a obtenção de 

alvará judicial visando o levantamento e posterior manifestação de valores 

existentes na conta bancária de seu genitor, Sr. Osmar Carlos da Silva, 

que se encontram internado em estado grave. Analisando o presente feito, 

se mostra inviável o deferimento do pleito inicial, uma vez que como o 

titular da conta bancária encontra-se vivo, se faz necessário o 

ajuizamento de ação específica para averiguar eventual impossibilidade do 

Sr. Osmar Carlos da Silva praticar os atos da vida civil. Assim, conforme 

bem salientou o Parquet, deverá a requerente manejar ação de interdição 

acaso seu genitor esteja impossibilitado de praticar os atos da vida cível, 

oportunidade em que poderá formular o pedido para levantamento dos 

valores existentes na conta bancária. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido 

formulado na inicial. Sem custas, por ser a requerente beneficiária da 

justiça gratuita. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. São José 

do Rio Claro/MT, 21 de março de 2020. (Assinado Eletronicamente) 

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000754-76.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

T. C. S. P. (EXEQUENTE)

W. S. P. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO DRESSLER BUSS OAB - MT0005431S (ADVOGADO(A))

KEILA ROSA DA SILVA OAB - 026.744.221-14 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADEVANILDO EXPEDITO PEREIRA (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Visto. Considerando o acordo celebrado entre as partes e o parecer 

favorável do MPE, homologo a composição firmada, com fundamento no 

artigo 487, III, b, do CPC. Transitada em julgado pela preclusão lógica, 

arquivem-se. P.R.I.C São José do Rio Claro, 06 de dezembro de 2019. 

(Assinado Digitalmente) CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de 

Direito

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000070-20.2020.8.11.0033

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:

LUIZ NETO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS FELIPE LARA DE SOUZA

 

Carta Precatória nº: 1000070-20.2020.8.11.0033 Vistos etc. 1. Trata-se de 

Carta Precatória com a finalidade de busca e apreensão dos veículos 

automotores descritos na decisão de Id. 28704096, a ser localizado no 

endereço descrito na petição de Id. 28704093 – Pág. 1. 2. Cumpra-se 

conforme o deprecado, servindo as cópias do mandado e da contrafé, 

como fiéis reproduções dos originais. 3. Após, observadas as 

formalidades legais, devolva-se à comarca de origem com as homenagens 

de estilo. São José do Rio Claro, datado e assinado digitalmente. Luis 

Felipe Lara de Souza, Juiz de Direito.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000545-10.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MARIA SCUSSIATO (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON DE SOUZA OAB - MT24894/O (ADVOGADO(A))

MAYCON GLEISON FURLAN PICININ OAB - MT16158-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO Nº. 1000545-10.2019.8.11.0033 REQUERENTE: SANDRA 

MARIA SCUSSIATO REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. SENTENÇA 

Visto. Dispensado o relatório nos termos do art. 38, da Lei n. 9.099/95. 

Trata-se de cumprimento de sentença proposto por Sandra Maria 

Scussiato, em face de Telefônica Brasil S/A. Compulsando os autos, 

verifico que o exequente concordou com os valores depositados pelo 

executado, conforme petição do Id. 29512485. Desta feita, havendo 

satisfação do crédito, extingo o feito nos termos do art. 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil. Sem prejuízo, expeça-se alvará de levantamento 

em favor da parte autora, conforme conta bancária indicada nos autos. 

Transitada em julgado, arquivem-se. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. São José do Rio Claro/MT, 3 de março de 2020. (Assinado 

Eletronicamente) CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000108-03.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

WELTON JONY SILVA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT3923-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte autora para que se 

manifeste acerca do pagamento efetuado pela requerida.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010665-03.2013.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

AYRES GOMES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(REQUERENTE)

VIVIANE DA CRUZ MONTANHA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA CRISTINE CAETANO DA ROSA OAB - MT0016119A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERSON VALENTIN CESARI (REQUERIDO)

 

PROCESSO N. 8010665-03.2013.8.11.0033 EXEQUENTE: AYRES GOMES 

MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EXECUTADO: GERSON 

VALENTIN CESARI DESPACHO Visto. Analisando os autos, verifico que a 

tentativa de intimação do executado restou infrutífera, conforme certidão 

do Id. 25588544. Desta feita, intime-se o exequente para que manifeste 

informando o atual endereço do executado, no prazo de 5 (cinco), sob 

pena de arquivamento. Intimem-se. São José do Rio Claro/MT, 5 de março 

de 2020. (Assinado Eletronicamente) CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000764-57.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

JUSTINO ANTONIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO GOMES BARRETO OAB - MT25614/O (ADVOGADO(A))

ANTONIO MARCOS LOPES OAB - MT0015837A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO ZANARDINI DE LIMA (REQUERIDO)

T.J. DA SILVA - SUCATAS - ME (REQUERIDO)

 

ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com espeque no 

que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o 

Provimento 56/2007 – CGJ e a ausência de tempo hábil para cumprimento, 

redesigno a audiência de conciliação para o dia 21 de novembro de 2019, 

às 16h20min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010073-17.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

MARCUS HENRIQUE OLIVEIRA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYCON GLEISON FURLAN PICININ OAB - MT16158-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVIANE REGINA CIGERZA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HILARIO SCHIEFELBEIN OAB - MT0012532A (ADVOGADO(A))

ROGERIO ANTONIO DE LIMA OAB - MT7303-O (ADVOGADO(A))

 

AUTOS No. 8010073-17.2017.8.11.0033 REQUERENTE: MARCUS 

HENRIQUE OLIVEIRA DE ARRUDA REQUERIDO: VIVIANE REGINA CIGERZA 

– EPP DESPACHO Visto. Diante do cumprimento da obrigação (Id. 

29750197), intime-se a parte autora para que manifeste acerca da 

satisfação do débito, bem como informe o número da conta bancária para 

expedição de alvará judicial, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, concluso. 

Cumpra-se. São José do Rio Claro/MT, 11 de março de 2020. (Assinado 

Eletronicamente) CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000260-80.2020.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON CAETANO ROMEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

DECISÃO Visto, Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência Débito , 

formulada por EDSON CAETANO ROMEIRO, em face de TELEFONICA 

BRASIL S/A., na qual a parte autora sustenta que teve seus dados 

incluídos indevidamente nos órgãos de proteção de dívida. Postula pela 

declaração da inexistência da dívida e pela reparação pelos danos morais 

suportados. Requer em sede de tutela de urgência antecipada para que a 

requerida retire seus dados dos órgãos de proteção ao crédito. Sucinto 

relatório. Decido. Não obstante, as alegações da requerente quanto ao 

pedido de tutela de urgência para a exclusão do nome do requerente dos 

órgãos de proteção ao crédito, antes de apreciar o pedido, entendo por 

bem, máxime pela relevância da questão, postergar a sua analise para 

após a manifestação da parte requerida. Assim, com o objetivo de 

sedimentar minhas informações acerca do caso, evitando, por essa 

forma, a prolação precipitada da decisão pertinente, opto por citar a parte 

requerida e, tratar do pedido de tutela de urgência após a formação da 

angularidade da relação processual, oportunidade em que a parte ré 

poderá juntar documentos relativos ao débito. Cite-se conforme requerido 

e nos termos dos artigos 18 e 20, da Lei 9.099/95. Designe-se audiência 

de tentativa de conciliação. Se a parte ré, intimada, não comparecer à 

audiência, ser-lhe-á decretada a revelia, reputando-se aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados na peça inaugural. Caso não haja 

conciliação, ofertará a parte ré resposta escrita ou oral, oportunidade em 

que deverá exibir cópia do contrato pelo qual o nome do autor foi inscrito 

nos órgãos de proteção ao crédito, outros documentos que julgar 

necessário e do rol de testemunhas a serem oportunamente ouvidas. A 

resposta em causa de até 20 (vinte) salários mínimos poderá ser 

produzida pela própria parte requerida. A superior a este valor e até o 

patamar de 40 (quarenta) salários mínimos, depende obrigatoriamente de 

ser feita por profissional do direito devidamente habilitado. Faculto ainda a 

oferta da contestação em até 05 (cinco) dias após a audiência de 

conciliação, cuja presença das partes é obrigatória. Consigno que a 

ausência de contestação importa, do mesmo modo, em revelia. Na 

hipótese da contestação estar instruída com documentos ou nela forem 

argüidas preliminares ou matérias prejudiciais, oportunizado será à parte 

autora replicá-la no ato ou em até 05 (cinco) dias, se a contestação não 

for apresentada na audiência, ficando desde já ciente de tal possibilidade. 

Convoque-se a parte autora para comparecer à audiência marcada, 

devidamente representada, se for o caso, sob pena de extinção do 

processo. Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. São José do 

Rio Claro/MT, 12 de março de 2020. (Assinado Eletronicamente) 

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito
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Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010156-43.2011.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

JC FERRAGENS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDIR BRUNO ENGEL JUNIOR OAB - MT0008013A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS IZAIAS (EXECUTADO)

 

PROCESSO N: 8010156-43.2011.811.0033 EXEQUENTE: JC FERRAGENS E 

MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA EXECUTADO: MARCOS IZAIA 

DESPACHO Visto. Defiro o pedido do Id. 20949783. Com efeito, suspendo 

o feito por 90 (noventa) dias. Transcorrido o prazo, intime-se o exequente 

para que indique bens passíveis de penhora do executado em 5 (cinco) 

dias, sob pena de extição. Cumpra-se. São José do Rio Claro/MT, 3 de 

setembro de 2019. (Assinado Judicialmente) CRISTHIANE TROMBINI PUIA 

BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000263-35.2020.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

ELIVALDO SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

 

Visto. Não obstante, as alegações da requerente quanto ao pedido de 

tutela de urgência para a exclusão do nome do requerente dos órgãos de 

proteção ao crédito, antes de apreciar o pedido, entendo por bem, máxime 

pela relevância da questão, postergar a sua analise para após a 

manifestação da parte requerida. Assim, com o objetivo de sedimentar 

minhas informações acerca do caso, evitando, por essa forma, a prolação 

precipitada da decisão pertinente, opto por citar a parte requerida e, tratar 

do pedido de tutela de urgência após a formação da angularidade da 

relação processual, oportunidade em que a parte ré poderá juntar 

documentos relativos ao débito. Cite-se conforme requerido e nos termos 

dos artigos 18 e 20, da Lei 9.099/95. Designe-se audiência de tentativa de 

conciliação. Se a parte ré, intimada, não comparecer à audiência, ser-lhe-á 

decretada a revelia, reputando-se aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados na peça inaugural. Caso não haja conciliação, ofertará a parte 

ré resposta escrita ou oral, oportunidade em que deverá exibir cópia do 

contrato pelo qual o nome do autor foi inscrito nos órgãos de proteção ao 

crédito, outros documentos que julgar necessário e do rol de testemunhas 

a serem oportunamente ouvidas. A resposta em causa de até 20 (vinte) 

salários mínimos poderá ser produzida pela própria parte requerida. A 

superior a este valor e até o patamar de 40 (quarenta) salários mínimos, 

depende obrigatoriamente de ser feita por profissional do direito 

devidamente habilitado. Faculto ainda a oferta da contestação em até 05 

(cinco) dias após a audiência de conciliação, cuja presença das partes é 

obrigatória. Consigno que a ausência de contestação importa, do mesmo 

modo, em revelia. Na hipótese da contestação estar instruída com 

documentos ou nela forem argüidas preliminares ou matérias prejudiciais, 

oportunizado será à parte autora replicá-la no ato ou em até 05 (cinco) 

dias, se a contestação não for apresentada na audiência, ficando desde 

já ciente de tal possibilidade. Convoque-se a parte autora para 

comparecer à audiência marcada, devidamente representada, se for o 

caso, sob pena de extinção do processo. Intimem-se. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. São José do Rio Claro/MT, 13 de março de 2020. 

(Assinado Eletronicamente) CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de 

Direito

Comarca de Vila Rica

2ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000274-16.2020.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO MACHADO DE CASTRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DUARTE DA SILVA OAB - SC17324 (ADVOGADO(A))

NEUSA MARIAM DE CASTRO SERAFIN OAB - SC23300 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VILA 

RICA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA Processo: 

1000274-16.2020.8.11.0049 ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - 

VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de: Intimar as parte para se 

manifestarem e/ou requererem o que entenderem de direito, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de preclusão e extinção do feito. Vila Rica/MT, 

23 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000234-34.2020.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE NETO RODRIGUES BARROS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO FRANCO POLI OAB - TO4589-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALDEIR MOREIRA DA COSTA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VILA 

RICA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA Processo: 

1000234-34.2020.8.11.0049 ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - 

VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de: Intimar a parte autora para que junte 

aos autos o comprovante de recolhimento das custas processuais, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Vila 

Rica/MT, 23 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000082-83.2020.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA BEDIN MAI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ARLENE PESSOA COSTA OAB - MT15201/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VILA 

RICA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA Processo: 

1000082-83.2020.8.11.0049 ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - 

VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de: Intimar a parte autora, para 

querendo, apresente impugnação à contestação dentro do prazo de 15 

(quinze) dias. Vila Rica/MT, 23 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: 1000037-79.2020.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA TEREZINHA NUNES DE MORAIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARITA PEREIRA ALVES OAB - MT10531/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VILA 

RICA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA Processo: 
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1000037-79.2020.8.11.0049 ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - 

VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de: Intimar a parte autora, para 

querendo, apresente impugnação à contestação dentro do prazo de 15 

(quinze) dias. Vila Rica/MT, 23 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

Juizado Especial Cível e Criminal

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000141-08.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

LILIAN ARRUDA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO AUGUSTO GOMES DOS SANTOS OAB - SP193650 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAUDAIR ALVES DE FREITAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA ARLENE PESSOA COSTA OAB - MT15201/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

IVAN LUCIO AMARANTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA DECISÃO Processo: 

1000141-08.2019.8.11.0049. Vistos, Ponderando a alegação de 

hipossuficiência, CONCEDO os benefícios da gratuidade da justiça, nos 

termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, ressalvando a 

possibilidade de revogação. Recurso tempestivo e gratuidade concedida. 

Desta forma, RECEBO o recurso inominado interposto, apenas no efeito 

devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95. Intime-se a parte 

recorrida para apresentar contrarrazões, caso queira. Após, 

REMETAM-SE os autos à Turma Recursal do Juizado especial Cível, com 

nossas homenagens. CUMPRA-SE. VILA RICA, 23 de março de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000090-65.2017.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANE HILARIO 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):

IVAN LUCIO AMARANTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA SENTENÇA Processo: 

1000090-65.2017.8.11.0049. REQUERENTE: ADRIANE HILARIO SANTOS 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A VILA RICA, 20 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Primeira Entrância

Comarca de Alto Garças

Vara Única

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1000562-40.2019.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

NADIA CARLA RIBEIRO DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MOISES BARBOSA DE QUEIROZ OAB - MT11759/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DO ROSARIO ANDREUSSI BERLANDI (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENAN ARAUJO GOUVEIA MARTINS OAB - MT0022053A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

GARÇAS Nos termos da CNGC, IMPULSIONO estes autos à parte autora 

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

apresentada. ALTO GARÇAS - MT, 23 de março de 2020 ROGERIO 

RODRIGUES DOS SANTOS Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM 

DO(A) MM(ª) JUIZ(A)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000062-37.2020.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

ACLINER CAMARGO SILVA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

LUAN THALYTON CAMARGO SILVA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM OAB - MT0007542A-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

GARÇAS DECISÃO Processo: 1000062-37.2020.8.11.0035. AUTOR: 

ACLINER CAMARGO SILVA REU: LUAN THALYTON CAMARGO SILVA 

TERMO DE AUDIÊNCIA INSTRUÇÃO Processo: 1000062-37.2020.8.11.0035 

Espécie: Procedimento Ordinário – Procedimento de Conhecimento Data e 

horário: Quarta-feir 11 de março de 2020, 17:00min. PRESENTES Juíza de 

Direito: Drª. Angela Maria Janczeski Goes Defensor Público: Dr. Rubens 

Vera Fuzaro Júnior Requerente/Curadora Provisória: Acliner Camargo 

Requerido/Interditando: Luan Talyton Camargo Silva Curador Especial: Dr. 

Fernando Cesar Passinato Amorim OCORRÊNCIAS Aberta a audiência, e 

apregoada as partes, constatou-se a presença das pessoas 

supramencionadas e ausência justificada do ente ministerial, tendo em 

vista atuação em cumulação na Comarca de Alto Araguaia. Em termo 

apartado foi realizada entrevista, mídia anexa. Dada a palavra ao Defensor 

Público, assim manifestou-se: “MM. Juíza, concordo com os quesitos do 

juízo.” Dada a palavra ao Curador especial, assim manifestou-se: “MM. 

Juíza, ofereço impugnação por negativa geral aos termos da petição 

inicial, me reservando para manifestar quanto ao mérito em momento 

posterior à realização da perícia determinada. No mais, concordo com os 

quesitos apresentados por este Juízo. Pede deferimento.” DELIBERAÇÕES 

Em seguida a MMª. Juíza de Direito deliberou: “Vistos, etc. Inicialmente, 

considerando que o interditando não constituiu advogado e declara ser 

pessoa hipossuficiente economicamente, nos termos do art. 752, 

parágrafo 2º, do CPC, NOMEIO o Dr. Fernando César Passinato Amorim, 

inscrito na OAB/MT n.º7.542, CURADOR(A) ESPECIAL, posto que a 

Defensoria Píblica atua nos interesses da parte requerente. Na forma do 

disposto no art. 753 do Código de Processo Civil, DETERMINO que o 

interditando seja submetido a exame pericial. Nomeio o médico Dr. 

DIÓGENES GARRIO CARVALHO, inscrito no CRM/MT 4142, que, servirá 

escrupulosamente o encargo, independentemente de compromisso (art. 

466, do CPC), fixando, desde já, o prazo de 30 (trinta) dias, contados da 

realização do exame/vistoria/avaliação, para a entrega/apresentação do 

laudo em cartório (art. 477, caput, CPC), que poderá ser prorrogado por 

motivo justificado e impossibilidade de apresentação do laudo dentro 

desse (art. 476, do CPC). Saliento ao sr. perito, que o laudo pericial deverá 

indicar especificadamente os atos para os quais haverá a necessidade de 

curatela, consoante § 2° do art. 753, do CPC. Considerando o contido no 

art. 95, § 3º, inciso II, do CPC, na Resolução n° 232/16, do Conselho 

Nacional de Justiça e, sendo o pagamento da perícia de responsabilidade 

da parte autora, que é BENEFICIÁRIA DE GRATUIDADE da justiça, deverá o 

trabalho pericial ser custeado com recursos alocados no orçamento do 

Estado de Mato Grosso. Face a nomeação do expert, e diante da 

necessidade de atender aos limites mínimo e máximo estabelecidos nas 

Resoluções do CNJ nº. 127/2011 e 232/2016, atendendo-se a 

complexidade do trabalho, o grau de zelo e de especialização do 

profissional, o lugar e o tempo exigidos para a prestação dos serviços, 

bem como a dificuldade de encontrar médicos peritos na região para a 

realização da prova técnica necessária ao processo, questão peculiar, 

fixo/arbitro os honorários periciais em R$ 370,00 (trezentos e setenta 

reais), a serem suportados pelo Estado de Mato Grosso. Além dos 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070224/3/2020 Página 568 de 758



quesitos apresentados pelas partes e Ministério Público, o sr. Perito 

deverá responder aos seguinte quesitos do juízo: I – O(a) interditando(a) é 

portador(a) de alguma doença ou anomalia? II – Havendo alguma doença 

ou anomalia, qual a sua classificação (CID) e seus efeitos sobre o seu 

portador? III – A doença ou anomalia é congênita ou adquirida? IV – 

Referida doença ou anomalia impede o portador de praticar os atos da 

vida civil ou somente o limita a alguns atos? Há a necessidade de auxílio 

de terceiros? E para quais atos há a necessidade de auxílio, se for o 

caso? V – O interditando é usuário de medicamentos? Se sim, referidos 

medicamentes influenciam no seu comportamento e podem repercutir na 

sua capacidade para a prática de atividades diárias? VI – Sendo usuário 

de medicamento, a abstenção ou ausência do medicamento influência ou 

agrava o quadro sintomático do interditando? Quais os efeitos? VII – A 

incapacidade eventualmente constatada classifica-se em plena ou 

reduzida (parcial)? Se parcial, quais os limites observados? VIII – A 

doença ou anomalia do interditando é transitória ou permanente? IX – Há 

possibilidade de reversão desse quadro por meio de tratamento 

específico? Se sim, qual e por qual período? X – Quando surgiu a doença 

ou anomalia? No mais, determino: I. INTIMEM-SE as partes acerca da 

nomeação, bem como para, no prazo de 15 (quinze) dias, arguirem o 

impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso, bem como para 

indicarem assistente técnico e apresentarem quesitos. II. Após, 

CIENTIFIQUE-SE o perito acerca da nomeação e INTIME-O para que, no 

prazo de 5 (cinco) dias, apresente contatos profissionais, em especial o 

endereço eletrônico, para onde serão dirigidas as intimações pessoais 

(art. 465, § 2º, III), AGENDE DATA, HORA E LOCAL para realização do 

exame médico, fornecendo ao juízo tais informações no prazo de 05 

(cinco) dias, a contar da ciência da nomeação (art. 465, § 2º, do CPC). 

Advirto que a data a ser designada para realização da perícia deverá ser 

de no mínimo 30 (trinta) dias de antecedência, a fim de possibilitar a 

intimação das partes. III) Apresentado(s) no prazo acima fixado ou já 

existente(s) nos autos do processo os quesitos a serem respondidos pelo 

experto, encaminhe ao perito judicial nomeado cópia reprográfica dos 

quesitos ou, informando ele ser necessário, autorizo a retirada/carga dos 

autos do processo por ele, caso físico, ou o envio por e-mail, caso 

eletrônico/virtual; IV) Estabelecido e informado pelo perito a data, hora e 

local para a realização da perícia médica, INTIME/CIENTIFIQUE as partes, 

através dos seus advogados constituídos nos autos, para ciência (art. 

474, caput, do CPC), e efetivo comparecimento daquele que será 

examinado/vistoriado/avaliado, devendo estar munido de documentos 

pessoais, dos prontuários e laudos médicos atualizados para análise do 

perito; V) Caso haja, INTIMEM-SE os Assistentes Técnicos para 

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

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). VII) Com o laudo pericial nos 

autos, VISTA ÀS PARTES para se manifestarem sobre ele, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 477, §1º, do CPC), consignando-se que o silêncio valerá 

pela presunção de concordância com o laudo. VIII) Com a manifestação 

das partes, ou decorrido o prazo in albis para tanto, REQUISITE-SE o 

pagamento dos honorários periciais através do Sistema Eletrônico de 

Assistência Judiciária Gratuita da Justiça Estadual – AJG. Por fim, com o 

integral cumprimento das determinações acima mencionadas, ou sendo 

necessário decidir de maneira diversa, promova-se a conclusão dos 

autos. Saem os presentes intimados. Sem alegação de nulidade, saem as 

partes intimadas. Cumpra-se. Às providências. Lido e achado conforme, 

nada mais havendo a consignar, por mim, Núbia Castro, estagiaria, foi 

lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes. Angela Maria 

Janczeski Goes Juíza de Direito Dr. Rubens Vera Fuzaro Junior . Dr. 

Fernando César Passinato Amorim Defensor Público Curador Especial

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000226-02.2020.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

HAPPY TOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARMEN LUCIA DA SILVA OAB - 474.040.001-49 (REPRESENTANTE)

RENATA RIBEIRO DA SILVA CASTILHO ROCKENBACH OAB - MT25972/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDENICE CARDOSO DE MIRANDA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

GARÇAS DECISÃO Processo: 1000226-02.2020.8.11.0035. EXEQUENTE: 

HAPPY TOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 

REPRESENTANTE: CARMEN LUCIA DA SILVA EXECUTADO: CLAUDENICE 

CARDOSO DE MIRANDA Vistos, etc. 1. Considerando que o Código de 

Processo Civil/2015 autoriza ao julgador conceder o parcelamento das 

custas despesas processuais que a parte tiver de adiantar no curso do 

procedimento (art. 98, §6º, CPC), bem ainda, que há recomendação da 

Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso nesse sentido 

(Ofício Circular nº 04/2018GAB/J-Aux.), DEFIRO ao(s) Requerente, o 

PARCELAMENTO das custas iniciais e taxa judiciária, em 03 (três) 

parcelas mensais e sucessivas, com exceção das despesas postais e 

locomoção de oficial de justiça, nos termos do art. 468, da Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria-Geral de Justiça (CNGC). 2. Com 

relação ao referido parcelamento, DETERMINO que a Secretaria encaminhe 

a presente decisão ao Departamento de Controle e Arrecadação do 

Egrégio Tribunal de Justiça para registro e demais providências 

necessárias, conforme estabelecido no Ofício Circular nº 

04/2018/GAB/J-Aux., da Corregedoria-Geral de Justiça. 3. Determino à 

Serventia que anote, em campo apropriado, a ADVERTÊNCIA de que as 

custas foram parceladas, devendo a mesma ser retirada após a 

integralização do pagamento. 4. INTIME-SE a parte Autora para recolher a 

primeira parcela no prazo de 15 (quinze) dias, sendo que as parcelas 

referentes aos meses subsequentes deverão ser recolhidas em igual 

data. Fica(m) o(s) Requerete(s) ciente(s) de que o não pagamento de 

qualquer das parcelas implicará, de plano, na extinção do feito com o 

cancelamento da distribuição. 5. Comprovado o pagamento da primeira 

parcela, FAÇAM-ME os autos conclusos para recebimento da inicial, ou, 

decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE e voltem conclusos para decisão de 

cancelamento da distribuição. Cumpra-se, expedindo o necessário. Alto 

Garças/MT, data da assinatura eletrônica. Angela Maria Janczeski Góes 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000279-80.2020.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO DELGADO CHIARADIA OAB - SP177650-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILMAR TRENTINI (REQUERIDO)

ROLAND TRENTINI (REQUERIDO)

 

Vistos. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, proposta por 

BANCO BRADESCO S.A, com supedâneo no Decreto-lei 911/69, com as 

alterações conferidas pela Lei 10.931/04, visando aos bens descritos na 

petição inicial, que foram alienados fiduciariamente à ROLAND TRENTINI, 

com processo de Recuperação Judicial em trâmite nesta Comarca 

(Processo de Cód. 54248). O art. 49, § 3º, da Lei 11.101/05 assim dispõe: 

“§ 3º Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de 

bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou 

promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham 

cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em 

incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com 

reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da 

recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a 

coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não 

se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 

4º do art. 6º desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do 

devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.” Por 

sua vez, o art. 6º, § 4º, da Lei 11.101/05, estabelece: “Art. 6º A 

decretação da falência ou o deferimento do processamento da 

recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações 

e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores 

particulares do sócio solidário. (...) § 4º Na recuperação judicial, a 

suspensão de que trata o caput deste artigo em hipótese nenhuma 

excederá o prazo improrrogável de 180 (cento e oitenta) dias contado do 

deferimento do processamento da recuperação, restabelecendo-se, após 

o decurso do prazo, o direito dos credores de iniciar ou continuar suas 

ações e execuções, independentemente de pronunciamento judicial.” 
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Diante de tais disposições legais, conclui-se que o credor fiduciário não se 

submete aos efeitos da recuperação judicial, de modo que, diante do 

inadimplemento do devedor em recuperação judicial, é lícito pleitear a 

retomada dos bens objeto da garantia. Todavia, verifica-se que a presente 

ação de busca e apreensão, tem por objeto a retomada dos bens 

descritos às ref. 02, aparentemente essenciais a atividade empresarial, 

diante da própria natureza dos mesmos (colheitadeiras de grãos e 

plataformas de corte) e da atividade de exploração agrícola, pecuária e 

comércio de produtos exercida pelo recuperando produtor de sementes, 

conforme descrição do registro da atividade na junta comercial. Nesse 

prisma, cumpre mencionar que o mero decurso do prazo de 180 (cento e 

oitenta) dias (stay period) – art. 6º, § 4º da Lei 11.101/2005, não autoriza 

de imediato a retomada desses bens pelo credor fiduciário, caso 

comprovada sua essencialidade. Dessa forma, POSTERGO a análise da 

medida liminar, para momento posterior ao contraditório. CITE-SE a parte 

requerida para contestar a ação no prazo de 15 (quinze) dias. Após, 

havendo preliminares, INTIME-SE a parte autora para manifestação, no 

mesmo prazo. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Alto 

Garças/MT, data da assinatura eletrônica. Angela Maria Janczeski Góes 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000283-20.2020.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

PABLO EDUARDO PEREIRA MOREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AURELIO DIAS DOS SANTOS OAB - MT0019925A (ADVOGADO(A))

WALEF CAIK CALIXTO FEITOSA OAB - MT21568/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

Vistos. 1. Tendo em vista que estão preenchidos os requisitos do art. 319 

e 320 do Código de Processo civil, não sendo caso de aplicação do 

disposto no art. 330 do mesmo Codex, RECEBO a petição inicial. 2. 

Considerando a declaração de hipossuficiência, bem como a presença de 

outros elementos que demonstram que a parte autora não possui 

capacidade financeira para suportar as custas do processo sem prejuízo 

de seu próprio sustento ou de sua família, DEFIRO A GRATUIDADE DA 

JUSTIÇA, na forma do disposto no artigo 98, do Código Processo Civil, sem 

prejuízo de revogação ou modificação posterior, caso seja constatada a 

capacidade financeira da parte beneficiada. 3. CITE-SE a parte requerida 

no endereço informado na exordial, para, caso queira, contestar a ação 

no prazo de 15 (quinze) dias, devendo ser advertida de que, não sendo 

contestada a ação, se presumirão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pelo autor, salvo se o contrário resultar da prova dos autos 

(CPC, art. 344 c/c 345, inciso II). 4. Com a resposta, INTIME-SE a parte 

autora para, em 15 (quinze) dias, querendo, impugnar (art. 350, CPC). 5. 

Após, INTIMEM-SE as partes para que, no prazo comum de 15 (quinze) 

dias, indiquem as provas que pretendem produzir, devendo os litigantes 

observar, com espeque nos princípios da proibição de decisão surpresa e 

da colaboração (arts. 6º, 9º e 10, CPC): a) a necessidade e pertinência de 

cada uma, de forma a estabelecer uma relação clara e direta entre a prova 

pretendida e a questão de fato que se pretende atestar (art. 357, inciso II, 

CPC), sob pena de indeferimento; b) caso a prova pretendida pela parte 

não possa por ela ser produzida, deverá apontar de forma coerente e 

jurídica o motivo da impossibilidade, bem como a razão pela qual deve a 

parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo quanto à 

distribuição do ônus probatório (art. 357, inciso III, CPC); c) após cotejo da 

inicial, contestação, réplica e o conjunto probatório acostado ao feito, 

esclarecer se há matérias admitidas ou não impugnadas, indicando quais 

questões de direito entende ainda controvertidas e relevantes para 

influenciar a decisão de mérito (art. 357, inciso IV, CPC); d) em obediência 

ao princípio da promoção da autocomposição (art. 3º, § 3º, CPC), informar 

se existe ou não interesse na designação de audiência de conciliação ou 

mediação (art. 139, inciso V, CPC), especificamente no que tange à 

possibilidade de alcance concreto da conciliação. 6. Transcorrido o prazo 

in albis, CERTIFIQUE-SE, na sequência, TORNEM conclusos para 

verificação da necessidade de saneamento do feito (art. 357, CPC) ou 

possibilidade de julgamento antecipado da demanda (art. 355, CPC). 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Alto Garças/MT, data da 

assinatura eletrônica. Angela Maria Janczeski Goes Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000269-36.2020.8.11.0035

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:

SILVIO KIYOSHI TIYODA (REU)

ELESANGELA LIMA DE OLIVEIRA TIYODA (REU)

FOLLMANN & TIYODA LTDA - ME (REU)

DULZI BONHART FOLLMENN (REU)

JOSE VALDIR FOLLMANN (REU)

 

Vistos. 1. Analisando detidamente os autos, verifica-se que a parte autora 

não apresentou comprovante do recolhimento das custas processuais 

iniciais, porém, ainda não houve o decurso de prazo assinalado na 

Resolução nº 03, do TJMT/TP. 2. Desta feita, havendo o transcurso do 

prazo de 05 (cinco) dias estabelecido no parágrafo único do art. 46, da 

Resolução nº 03, do TJTM/TP, INTIME-SE a parte autora, na pessoa de seu 

advogado, para, no prazo de 15 (quinze) dias, RECOLHER as custas e 

taxas judiciárias, sob pena de CANCELAMENTO e baixa na distribuição, 

nos termos do art. 290 do CPC. 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010138-40.2016.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

EZEQUIEL DIAS DE ARAUJO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM OAB - MT0007542A-O 

(ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO ZANCHET GIRARDELLO OAB - MT11033/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEFERSON CESAR DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE ALTO GARÇAS Nos termos da CNGC, impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte promovente, por intermédio de 

seu advogado, para se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias sobre a 

correspondência devolvida, sem exito na citação do executado, sob pena 

de extinção. Alto Garças, 23 de março de 2020. GERSON NUNES DOS 

SANTOS Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE ALTO GARÇAS E INFORMAÇÕES: RUA DOM AQUINO, 383, 

CENTRO, ALTO GARÇAS - MT - CEP: 78770-000 - TELEFONE: (66) 

34711559

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000061-57.2017.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

BABIO RODRIGUES BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

 

Visto. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. A 

reclamante, embora devidamente intimada para audiência de conciliação 

(Id n.13143214), não compareceu ao ato, tampouco apresentou 

justificativa para ausência, consoante se observa do termo digitalizado (Id. 

13361840). Preceitua o art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, que: “Extingue-se 

o processo, além dos casos previstos em lei, quando o autor deixar de 

comparecer a qualquer das audiências do processo”. Registre-se que ao 

reclamante faltoso é imperioso o dever de pagar as custas do processo, 

nos termos do art. 949, II, da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, 

podendo se isento do pagamento das custas processuais somente se 

restar provado que a ausência decorreu de força maior, nos termos do 
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art. 51, § 2º, da Lei n. 9.099/95. Assim, não tendo a parte reclamante 

comparecido à audiência de conciliação e nem apresentado justificativa 

para sua ausência, JULGO EXTINTO O PROCESSO sem resolução do 

mérito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95. Condeno a 

Reclamante ao pagamento das custas processuais, conforme orientação 

do Enunciado n 28, do FONAJE e art. 949, inciso II, da CNGC, não podendo 

repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das 

custa processuais. Deixo de condenar em honorários advocatícios, a teor 

do art. 55, da Lei n. 9.099/95. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, 

procedendo-se de acordo com a CNGC em caso de eventual 

inadimplemento das custas processuais. Angela Maria Janczeski Góes 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000061-57.2017.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

BABIO RODRIGUES BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

 

Visto. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. A 

reclamante, embora devidamente intimada para audiência de conciliação 

(Id n.13143214), não compareceu ao ato, tampouco apresentou 

justificativa para ausência, consoante se observa do termo digitalizado (Id. 

13361840). Preceitua o art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, que: “Extingue-se 

o processo, além dos casos previstos em lei, quando o autor deixar de 

comparecer a qualquer das audiências do processo”. Registre-se que ao 

reclamante faltoso é imperioso o dever de pagar as custas do processo, 

nos termos do art. 949, II, da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, 

podendo se isento do pagamento das custas processuais somente se 

restar provado que a ausência decorreu de força maior, nos termos do 

art. 51, § 2º, da Lei n. 9.099/95. Assim, não tendo a parte reclamante 

comparecido à audiência de conciliação e nem apresentado justificativa 

para sua ausência, JULGO EXTINTO O PROCESSO sem resolução do 

mérito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95. Condeno a 

Reclamante ao pagamento das custas processuais, conforme orientação 

do Enunciado n 28, do FONAJE e art. 949, inciso II, da CNGC, não podendo 

repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das 

custa processuais. Deixo de condenar em honorários advocatícios, a teor 

do art. 55, da Lei n. 9.099/95. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, 

procedendo-se de acordo com a CNGC em caso de eventual 

inadimplemento das custas processuais. Angela Maria Janczeski Góes 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000068-49.2017.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MIRANDA DE BARROS FILHO (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 ALTO GARÇAS SENTENÇA Processo: 

1000068-49.2017.8.11.0035. REQUERENTE: JOSE MIRANDA DE BARROS 

FILHO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. A parte autora JOSÉ MIRANDA 

DE BARROS FILHO, propôs ação declaratória c/c indenização por danos 

morais, em face da parte reclamada TELEFÔNICA BRASIL S/A. Em 

audiência preliminar de conciliação, constatou-se a ausência da parte 

reclamante, eis que mesmo intimada (id. 6976483), não compareceu na 

aludida sessão, mormente que a parte autora não justificou sua ausência 

no prazo requerido em audiência. Assim, corroborado da redação do 

ENUNCIADO 20 do FONAJE que prediz: O comparecimento pessoal da 

parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser 

representada por preposto, a extinção do feito é medida que se impõe. A 

extinção do processo independerá, no presente caso, de prévia intimação 

pessoal das partes (art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/95). Ensina-nos o 

jurisconsulto Ricardo Cunha Chimenti: Não comparecimento do autor. 

Extinção do processo sem julgamento do mérito. Extingue-se o processo, 

sem julgamento do mérito, nos termos do art. 51, I, da Lei n. 9.099, de 

26-9-1995, quando o autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo, mesmo que tenha advogado constituído. (in, 

Teoria e Prática dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais e Federais, 8ª 

edição, Editora Saraiva, pág. 102) Nesse sentido, verbis: PROCESSUAL 

CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUTOR. 

AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO. ADVOGADO. VALIDADE. EXTINÇÃO. 

CONSEQUÊNCIA LEGAL. Nos termos do artigo 51, I, da Lei 9.099/95, a 

ausência do autor a qualquer das audiências do processo acarreta a 

extinção do feito sem julgamento do mérito, não se justificando a falta 

quando o advogado da parte foi regularmente intimado da designação do 

ato. Recurso conhecido e não provido. (Recurso Inominado nº 

2004.0001565-3, Juiz Relator Vitor Roberto Silva, Livro 45, folha 229/231, 

Julgado em 09/08/2004 - Turma Recursal Única do Juizado Especial Cível 

do Estado do Paraná) Devemos nos ater que o rigor da exigência do 

comparecimento pessoal das partes às audiências se deve ao princípio 

maior do sistema dos Juizados Especiais, que é a tentativa de conciliação 

entre os litigantes. Posto isso, considerando as cominações legais 

insertas no artigo 485, inciso III e V do NCPC c/c artigo 51, inciso I da Lei n. 

9.099/95 e ENUNCIADO 20 do FONAJE, DECLARO EXTINTA a presente 

ação, sem resolução do mérito, ante a ausência injustificada da parte 

reclamante à audiência. Considerando que não houve a comprovação de 

que a ausência decorreu de força maior (art. 51, § 2º, da Lei nº 9.099/95), 

condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais, caso 

queira ajuizar esta demanda novamente, conforme orientação contida no 

Enunciado nº 28, do FONAJE e item 5.9.1, inciso II, Seção 9, da CNGC, não 

podendo a parte repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio 

pagamento das custas processuais deste feito, uma vez que a medida tem 

caráter punitivo, não sendo abrangida, portanto, pela gratuidade da justiça. 

Nesse sentido: (TJMT - RI 4062/2011, Relator Dr. Yale Sabo Mendes, 

Turma Recursal Única, julgado em 10/07/2012, publicado no DJE 

16/08/2012). Transitada em julgado e observadas as formalidades legais, 

arquivem-se os autos. Submeto à apreciação do juiz de direito (togado) 

para fins de homologação, segundo o regimento do artigo 40 da Lei n. 

9.099/95. Sentença publicada no PJE. Intimem-se. TATIANE BARROS 

PERROT JUÍZA LEIGA Vistos, etc. Homologo, por sentença, para que 

surtam seus jurídicos efeitos, a decisão proferida pela Juíza Leiga, com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se 

Alto Garças/MT, 24 de abril de 2019. Angela Maria Janczeski Góes Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000068-49.2017.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MIRANDA DE BARROS FILHO (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 ALTO GARÇAS SENTENÇA Processo: 

1000068-49.2017.8.11.0035. REQUERENTE: JOSE MIRANDA DE BARROS 

FILHO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. A parte autora JOSÉ MIRANDA 

DE BARROS FILHO, propôs ação declaratória c/c indenização por danos 

morais, em face da parte reclamada TELEFÔNICA BRASIL S/A. Em 

audiência preliminar de conciliação, constatou-se a ausência da parte 

reclamante, eis que mesmo intimada (id. 6976483), não compareceu na 

aludida sessão, mormente que a parte autora não justificou sua ausência 

no prazo requerido em audiência. Assim, corroborado da redação do 

ENUNCIADO 20 do FONAJE que prediz: O comparecimento pessoal da 

parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser 

representada por preposto, a extinção do feito é medida que se impõe. A 

extinção do processo independerá, no presente caso, de prévia intimação 

pessoal das partes (art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/95). Ensina-nos o 

jurisconsulto Ricardo Cunha Chimenti: Não comparecimento do autor. 

Extinção do processo sem julgamento do mérito. Extingue-se o processo, 
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sem julgamento do mérito, nos termos do art. 51, I, da Lei n. 9.099, de 

26-9-1995, quando o autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo, mesmo que tenha advogado constituído. (in, 

Teoria e Prática dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais e Federais, 8ª 

edição, Editora Saraiva, pág. 102) Nesse sentido, verbis: PROCESSUAL 

CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUTOR. 

AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO. ADVOGADO. VALIDADE. EXTINÇÃO. 

CONSEQUÊNCIA LEGAL. Nos termos do artigo 51, I, da Lei 9.099/95, a 

ausência do autor a qualquer das audiências do processo acarreta a 

extinção do feito sem julgamento do mérito, não se justificando a falta 

quando o advogado da parte foi regularmente intimado da designação do 

ato. Recurso conhecido e não provido. (Recurso Inominado nº 

2004.0001565-3, Juiz Relator Vitor Roberto Silva, Livro 45, folha 229/231, 

Julgado em 09/08/2004 - Turma Recursal Única do Juizado Especial Cível 

do Estado do Paraná) Devemos nos ater que o rigor da exigência do 

comparecimento pessoal das partes às audiências se deve ao princípio 

maior do sistema dos Juizados Especiais, que é a tentativa de conciliação 

entre os litigantes. Posto isso, considerando as cominações legais 

insertas no artigo 485, inciso III e V do NCPC c/c artigo 51, inciso I da Lei n. 

9.099/95 e ENUNCIADO 20 do FONAJE, DECLARO EXTINTA a presente 

ação, sem resolução do mérito, ante a ausência injustificada da parte 

reclamante à audiência. Considerando que não houve a comprovação de 

que a ausência decorreu de força maior (art. 51, § 2º, da Lei nº 9.099/95), 

condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais, caso 

queira ajuizar esta demanda novamente, conforme orientação contida no 

Enunciado nº 28, do FONAJE e item 5.9.1, inciso II, Seção 9, da CNGC, não 

podendo a parte repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio 

pagamento das custas processuais deste feito, uma vez que a medida tem 

caráter punitivo, não sendo abrangida, portanto, pela gratuidade da justiça. 

Nesse sentido: (TJMT - RI 4062/2011, Relator Dr. Yale Sabo Mendes, 

Turma Recursal Única, julgado em 10/07/2012, publicado no DJE 

16/08/2012). Transitada em julgado e observadas as formalidades legais, 

arquivem-se os autos. Submeto à apreciação do juiz de direito (togado) 

para fins de homologação, segundo o regimento do artigo 40 da Lei n. 

9.099/95. Sentença publicada no PJE. Intimem-se. TATIANE BARROS 

PERROT JUÍZA LEIGA Vistos, etc. Homologo, por sentença, para que 

surtam seus jurídicos efeitos, a decisão proferida pela Juíza Leiga, com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se 

Alto Garças/MT, 24 de abril de 2019. Angela Maria Janczeski Góes Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000024-93.2018.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISLEI PEREIRA DA SILVA (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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO GARÇAS SENTENÇA Processo: 

1000024-93.2018.8.11.0035. REQUERENTE: FRANCISLEI PEREIRA DA 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. A parte autora FRANCISLEI 

PEREIRA DA SILVA, propôs ação declaratória c/c indenização por danos 

morais, em face da parte reclamada TELEFÔNICA BRASIL S/A. Em 

audiência preliminar de conciliação, constatou-se a ausência da parte 

reclamante, eis que mesmo intimada (id. 6976483), não compareceu na 

aludida sessão, mormente que a parte autora não justificou sua ausência 

no prazo requerido em audiência. Assim, corroborado da redação do 

ENUNCIADO 20 do FONAJE que prediz: O comparecimento pessoal da 

parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser 

representada por preposto, a extinção do feito é medida que se impõe. A 

extinção do processo independerá, no presente caso, de prévia intimação 

pessoal das partes (art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/95). Ensina-nos o 

jurisconsulto Ricardo Cunha Chimenti: Não comparecimento do autor. 

Extinção do processo sem julgamento do mérito. Extingue-se o processo, 

sem julgamento do mérito, nos termos do art. 51, I, da Lei n. 9.099, de 

26-9-1995, quando o autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo, mesmo que tenha advogado constituído. (in, 

Teoria e Prática dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais e Federais, 8ª 

edição, Editora Saraiva, pág. 102) Nesse sentido, verbis: PROCESSUAL 

CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUTOR. 

AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO. ADVOGADO. VALIDADE. EXTINÇÃO. 

CONSEQUÊNCIA LEGAL. Nos termos do artigo 51, I, da Lei 9.099/95, a 

ausência do autor a qualquer das audiências do processo acarreta a 

extinção do feito sem julgamento do mérito, não se justificando a falta 

quando o advogado da parte foi regularmente intimado da designação do 

ato. Recurso conhecido e não provido. (Recurso Inominado nº 

2004.0001565-3, Juiz Relator Vitor Roberto Silva, Livro 45, folha 229/231, 

Julgado em 09/08/2004 - Turma Recursal Única do Juizado Especial Cível 

do Estado do Paraná) Devemos nos ater que o rigor da exigência do 

comparecimento pessoal das partes às audiências se deve ao princípio 

maior do sistema dos Juizados Especiais, que é a tentativa de conciliação 

entre os litigantes. Posto isso, considerando as cominações legais 

insertas no artigo 485, inciso III e V do NCPC c/c artigo 51, inciso I da Lei n. 

9.099/95 e ENUNCIADO 20 do FONAJE, DECLARO EXTINTA a presente 

ação, sem resolução do mérito, ante a ausência injustificada da parte 

reclamante à audiência. Considerando que não houve a comprovação de 

que a ausência decorreu de força maior (art. 51, § 2º, da Lei nº 9.099/95), 

condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais, caso 

queira ajuizar esta demanda novamente, conforme orientação contida no 

Enunciado nº 28, do FONAJE e item 5.9.1, inciso II, Seção 9, da CNGC, não 

podendo a parte repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio 

pagamento das custas processuais deste feito, uma vez que a medida tem 

caráter punitivo, não sendo abrangida, portanto, pela gratuidade da justiça. 

Nesse sentido: (TJMT - RI 4062/2011, Relator Dr. Yale Sabo Mendes, 

Turma Recursal Única, julgado em 10/07/2012, publicado no DJE 

16/08/2012). Transitada em julgado e observadas as formalidades legais, 

arquivem-se os autos. Submeto à apreciação do juiz de direito (togado) 

para fins de homologação, segundo o regimento do artigo 40 da Lei n. 

9.099/95. Sentença publicada no PJE. Intimem-se. TATIANE BARROS 

PERROT JUÍZA LEIGA Vistos, etc. Homologo, por sentença, para que 

surtam seus jurídicos efeitos, a decisão proferida pela Juíza Leiga, com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se 

Alto Garças/MT, 24 de abril de 2019. Angela Maria Janczeski Góes Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000024-93.2018.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISLEI PEREIRA DA SILVA (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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO GARÇAS SENTENÇA Processo: 

1000024-93.2018.8.11.0035. REQUERENTE: FRANCISLEI PEREIRA DA 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. A parte autora FRANCISLEI 

PEREIRA DA SILVA, propôs ação declaratória c/c indenização por danos 

morais, em face da parte reclamada TELEFÔNICA BRASIL S/A. Em 

audiência preliminar de conciliação, constatou-se a ausência da parte 

reclamante, eis que mesmo intimada (id. 6976483), não compareceu na 

aludida sessão, mormente que a parte autora não justificou sua ausência 

no prazo requerido em audiência. Assim, corroborado da redação do 

ENUNCIADO 20 do FONAJE que prediz: O comparecimento pessoal da 

parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser 

representada por preposto, a extinção do feito é medida que se impõe. A 

extinção do processo independerá, no presente caso, de prévia intimação 

pessoal das partes (art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/95). Ensina-nos o 

jurisconsulto Ricardo Cunha Chimenti: Não comparecimento do autor. 

Extinção do processo sem julgamento do mérito. Extingue-se o processo, 

sem julgamento do mérito, nos termos do art. 51, I, da Lei n. 9.099, de 

26-9-1995, quando o autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo, mesmo que tenha advogado constituído. (in, 

Teoria e Prática dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais e Federais, 8ª 

edição, Editora Saraiva, pág. 102) Nesse sentido, verbis: PROCESSUAL 

CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUTOR. 

AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO. ADVOGADO. VALIDADE. EXTINÇÃO. 

CONSEQUÊNCIA LEGAL. Nos termos do artigo 51, I, da Lei 9.099/95, a 
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ausência do autor a qualquer das audiências do processo acarreta a 

extinção do feito sem julgamento do mérito, não se justificando a falta 

quando o advogado da parte foi regularmente intimado da designação do 

ato. Recurso conhecido e não provido. (Recurso Inominado nº 

2004.0001565-3, Juiz Relator Vitor Roberto Silva, Livro 45, folha 229/231, 

Julgado em 09/08/2004 - Turma Recursal Única do Juizado Especial Cível 

do Estado do Paraná) Devemos nos ater que o rigor da exigência do 

comparecimento pessoal das partes às audiências se deve ao princípio 

maior do sistema dos Juizados Especiais, que é a tentativa de conciliação 

entre os litigantes. Posto isso, considerando as cominações legais 

insertas no artigo 485, inciso III e V do NCPC c/c artigo 51, inciso I da Lei n. 

9.099/95 e ENUNCIADO 20 do FONAJE, DECLARO EXTINTA a presente 

ação, sem resolução do mérito, ante a ausência injustificada da parte 

reclamante à audiência. Considerando que não houve a comprovação de 

que a ausência decorreu de força maior (art. 51, § 2º, da Lei nº 9.099/95), 

condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais, caso 

queira ajuizar esta demanda novamente, conforme orientação contida no 

Enunciado nº 28, do FONAJE e item 5.9.1, inciso II, Seção 9, da CNGC, não 

podendo a parte repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio 

pagamento das custas processuais deste feito, uma vez que a medida tem 

caráter punitivo, não sendo abrangida, portanto, pela gratuidade da justiça. 

Nesse sentido: (TJMT - RI 4062/2011, Relator Dr. Yale Sabo Mendes, 

Turma Recursal Única, julgado em 10/07/2012, publicado no DJE 

16/08/2012). Transitada em julgado e observadas as formalidades legais, 

arquivem-se os autos. Submeto à apreciação do juiz de direito (togado) 

para fins de homologação, segundo o regimento do artigo 40 da Lei n. 

9.099/95. Sentença publicada no PJE. Intimem-se. TATIANE BARROS 

PERROT JUÍZA LEIGA Vistos, etc. Homologo, por sentença, para que 

surtam seus jurídicos efeitos, a decisão proferida pela Juíza Leiga, com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se 

Alto Garças/MT, 24 de abril de 2019. Angela Maria Janczeski Góes Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000022-26.2018.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

DELVAIR RODRIGUES DA COSTA (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:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO GARÇAS SENTENÇA Processo: 

1000022-26.2018.8.11.0035. REQUERENTE: DELVAIR RODRIGUES DA 

COSTA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. A parte autora DELVAIR 

RODRIGUES DA COSTA, propôs AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, em face da parte ré 

TELEFÔNICA BRASIL S/A, visando anulação de débito e danos morais. Em 

audiência preliminar de conciliação, constatou-se a ausência da parte 

reclamante, eis que mesmo intimada não compareceu na referida sessão. 

Assim, corroborado da redação do ENUNCIADO 20 do FONAJE que prediz: 

O comparecimento pessoal das partes às audiências é obrigatório. A 

pessoa jurídica poderá ser representada por preposto, a extinção do feito 

é a medida que se impõe. A extinção do processo independerá, no 

presente caso, de prévia intimação pessoal das partes (art. 51, §1º, da Lei 

nº 9.099/95). Ensina-nos o jurisconsulto Ricardo Cunha Chimenti: Não 

comparecimento do autor. Extinção do processo sem julgamento do mérito. 

Extingue-se o processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 51, 

I, da Lei n. 9.099, de 26-9-1995, quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo, mesmo que tenha advogado 

constituído. (in, Teoria e Prática dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais e 

Federais, 8ª edição, Editora Saraiva, pág. 102) Nesse sentido, verbis: 

PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. 

AUTOR. AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO. ADVOGADO. VALIDADE. EXTINÇÃO. 

CONSEQUÊNCIA LEGAL. Nos termos do artigo 51, I, da Lei 9.099/95, a 

ausência do autor a qualquer das audiências do processo acarreta a 

extinção do feito sem julgamento do mérito, não se justificando a falta 

quando o advogado da parte foi regularmente intimado da designação do 

ato. Recurso conhecido e não provido. (Recurso Inominado nº 

2004.0001565-3, Juiz Relator Vitor Roberto Silva, Livro 45, folha 229/231, 

Julgado em 09/08/2004 - Turma Recursal Única do Juizado Especial Cível 

do Estado do Paraná) Devemos nos ater que o rigor da exigência do 

comparecimento pessoal das partes às audiências se deve ao princípio 

maior do sistema dos Juizados Especiais, que é a tentativa de conciliação 

entre os litigantes. Posto isso, considerando as cominações legais 

insertas no artigo 485, inciso III e V do NCPC c/c artigo 51, inciso I da Lei n. 

9.099/95 e ENUNCIADO 20 do FONAJE, DECLARO EXTINTA a presente 

ação, sem resolução do mérito, ante a ausência injustificada da parte 

reclamante à audiência. Considerando que não houve a comprovação de 

que a ausência decorreu de força maior (art. 51, § 2º, da Lei nº 9.099/95), 

condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais, caso 

queira ajuizar esta demanda novamente, conforme orientação contida no 

Enunciado nº 28, do FONAJE e item 5.9.1, inciso II, Seção 9, da CNGC, não 

podendo a parte repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio 

pagamento das custas processuais deste feito, uma vez que a medida tem 

caráter punitivo, não sendo abrangida, portanto, pela gratuidade da justiça. 

Nesse sentido: (TJMT - RI 4062/2011, Relator Dr. Yale Sabo Mendes, 

Turma Recursal Única, julgado em 10/07/2012, publicado no DJE 

16/08/2012). Transitada em julgado e observadas as formalidades legais, 

arquivem-se os autos. Submeto à apreciação do juiz de direito (togado) 

para fins de homologação, segundo o regimento do artigo 40 da Lei n. 

9.099/95. Sentença publicada no PJE. Intimem-se. TATIANE BARROS 

PERROT JUÍZA LEIGA SENTENÇA Homologo o projeto de sentença supra, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95, para que surta seus jurídicos e 

legais efeitos. Transitada em julgado a sentença, arquive-se. Angela Maria 

Janczeski Góes Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000022-26.2018.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

DELVAIR RODRIGUES DA COSTA (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:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO GARÇAS SENTENÇA Processo: 

1000022-26.2018.8.11.0035. REQUERENTE: DELVAIR RODRIGUES DA 

COSTA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. A parte autora DELVAIR 

RODRIGUES DA COSTA, propôs AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, em face da parte ré 

TELEFÔNICA BRASIL S/A, visando anulação de débito e danos morais. Em 

audiência preliminar de conciliação, constatou-se a ausência da parte 

reclamante, eis que mesmo intimada não compareceu na referida sessão. 

Assim, corroborado da redação do ENUNCIADO 20 do FONAJE que prediz: 

O comparecimento pessoal das partes às audiências é obrigatório. A 

pessoa jurídica poderá ser representada por preposto, a extinção do feito 

é a medida que se impõe. A extinção do processo independerá, no 

presente caso, de prévia intimação pessoal das partes (art. 51, §1º, da Lei 

nº 9.099/95). Ensina-nos o jurisconsulto Ricardo Cunha Chimenti: Não 

comparecimento do autor. Extinção do processo sem julgamento do mérito. 

Extingue-se o processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 51, 

I, da Lei n. 9.099, de 26-9-1995, quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo, mesmo que tenha advogado 

constituído. (in, Teoria e Prática dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais e 

Federais, 8ª edição, Editora Saraiva, pág. 102) Nesse sentido, verbis: 

PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. 

AUTOR. AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO. ADVOGADO. VALIDADE. EXTINÇÃO. 

CONSEQUÊNCIA LEGAL. Nos termos do artigo 51, I, da Lei 9.099/95, a 

ausência do autor a qualquer das audiências do processo acarreta a 

extinção do feito sem julgamento do mérito, não se justificando a falta 

quando o advogado da parte foi regularmente intimado da designação do 

ato. Recurso conhecido e não provido. (Recurso Inominado nº 

2004.0001565-3, Juiz Relator Vitor Roberto Silva, Livro 45, folha 229/231, 

Julgado em 09/08/2004 - Turma Recursal Única do Juizado Especial Cível 

do Estado do Paraná) Devemos nos ater que o rigor da exigência do 

comparecimento pessoal das partes às audiências se deve ao princípio 

maior do sistema dos Juizados Especiais, que é a tentativa de conciliação 
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entre os litigantes. Posto isso, considerando as cominações legais 

insertas no artigo 485, inciso III e V do NCPC c/c artigo 51, inciso I da Lei n. 

9.099/95 e ENUNCIADO 20 do FONAJE, DECLARO EXTINTA a presente 

ação, sem resolução do mérito, ante a ausência injustificada da parte 

reclamante à audiência. Considerando que não houve a comprovação de 

que a ausência decorreu de força maior (art. 51, § 2º, da Lei nº 9.099/95), 

condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais, caso 

queira ajuizar esta demanda novamente, conforme orientação contida no 

Enunciado nº 28, do FONAJE e item 5.9.1, inciso II, Seção 9, da CNGC, não 

podendo a parte repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio 

pagamento das custas processuais deste feito, uma vez que a medida tem 

caráter punitivo, não sendo abrangida, portanto, pela gratuidade da justiça. 

Nesse sentido: (TJMT - RI 4062/2011, Relator Dr. Yale Sabo Mendes, 

Turma Recursal Única, julgado em 10/07/2012, publicado no DJE 

16/08/2012). Transitada em julgado e observadas as formalidades legais, 

arquivem-se os autos. Submeto à apreciação do juiz de direito (togado) 

para fins de homologação, segundo o regimento do artigo 40 da Lei n. 

9.099/95. Sentença publicada no PJE. Intimem-se. TATIANE BARROS 

PERROT JUÍZA LEIGA SENTENÇA Homologo o projeto de sentença supra, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95, para que surta seus jurídicos e 

legais efeitos. Transitada em julgado a sentença, arquive-se. Angela Maria 

Janczeski Góes Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000058-05.2017.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA JERUSA HANEL CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO GARÇAS SENTENÇA Processo: 

1000058-05.2017.8.11.0035. REQUERENTE: MARTA JERUSA HANEL 

CORREA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. A parte autora MARTA 

JERUSA HANEL CORREA, propôs ação indenizatória, em face da parte 

reclamada TELEFÔNICA BRASIL S/A. Em audiência preliminar de 

conciliação, constatou-se a ausência da parte reclamante, eis que mesmo 

intimada, não compareceu na aludida sessão, mormente que a parte 

autora não justificou sua ausência no prazo requerido em audiência. 

Assim, corroborado da redação do ENUNCIADO 20 do FONAJE que prediz: 

O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto, a extinção do feito é 

medida que se impõe. A extinção do processo independerá, no presente 

caso, de prévia intimação pessoal das partes (art. 51, §1º, da Lei nº 

9.099/95). Ensina-nos o jurisconsulto Ricardo Cunha Chimenti: Não 

comparecimento do autor. Extinção do processo sem julgamento do mérito. 

Extingue-se o processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 51, 

I, da Lei n. 9.099, de 26-9-1995, quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo, mesmo que tenha advogado 

constituído. (in, Teoria e Prática dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais e 

Federais, 8ª edição, Editora Saraiva, pág. 102) Nesse sentido, verbis: 

PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. 

AUTOR. AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO. ADVOGADO. VALIDADE. EXTINÇÃO. 

CONSEQUÊNCIA LEGAL. Nos termos do artigo 51, I, da Lei 9.099/95, a 

ausência do autor a qualquer das audiências do processo acarreta a 

extinção do feito sem julgamento do mérito, não se justificando a falta 

quando o advogado da parte foi regularmente intimado da designação do 

ato. Recurso conhecido e não provido. (Recurso Inominado nº 

2004.0001565-3, Juiz Relator Vitor Roberto Silva, Livro 45, folha 229/231, 

Julgado em 09/08/2004 - Turma Recursal Única do Juizado Especial Cível 

do Estado do Paraná) Devemos nos ater que o rigor da exigência do 

comparecimento pessoal das partes às audiências se deve ao princípio 

maior do sistema dos Juizados Especiais, que é a tentativa de conciliação 

entre os litigantes. Posto isso, considerando as cominações legais 

insertas no artigo 485, inciso III e V do NCPC c/c artigo 51, inciso I da Lei n. 

9.099/95 e ENUNCIADO 20 do FONAJE, DECLARO EXTINTA a presente 

ação, sem resolução do mérito, ante a ausência injustificada da parte 

reclamante à audiência. Considerando que não houve a comprovação de 

que a ausência decorreu de força maior (art. 51, § 2º, da Lei nº 9.099/95), 

condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais, caso 

queira ajuizar esta demanda novamente, conforme orientação contida no 

Enunciado nº 28, do FONAJE e item 5.9.1, inciso II, Seção 9, da CNGC, não 

podendo a parte repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio 

pagamento das custas processuais deste feito, uma vez que a medida tem 

caráter punitivo, não sendo abrangida, portanto, pela gratuidade da justiça. 

Nesse sentido: (TJMT - RI 4062/2011, Relator Dr. Yale Sabo Mendes, 

Turma Recursal Única, julgado em 10/07/2012, publicado no DJE 

16/08/2012). Transitada em julgado e observadas as formalidades legais, 

arquivem-se os autos. Submeto à apreciação da juíza de direito (togada) 

para fins de homologação, segundo o regimento do artigo 40 da Lei n. 

9.099/95. Sentença publicada no PJE. Intimem-se. TATIANE BARROS 

PERROT JUÍZA LEIGA Vistos, etc. Homologo, por sentença, para que 

surtam seus jurídicos efeitos, a decisão proferida pela Juíza Leiga, com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se 

Alto Garças/MT, 24 de abril de 2019. Angela Maria Janczeski Góes Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000058-05.2017.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA JERUSA HANEL CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO GARÇAS SENTENÇA Processo: 

1000058-05.2017.8.11.0035. REQUERENTE: MARTA JERUSA HANEL 

CORREA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. A parte autora MARTA 

JERUSA HANEL CORREA, propôs ação indenizatória, em face da parte 

reclamada TELEFÔNICA BRASIL S/A. Em audiência preliminar de 

conciliação, constatou-se a ausência da parte reclamante, eis que mesmo 

intimada, não compareceu na aludida sessão, mormente que a parte 

autora não justificou sua ausência no prazo requerido em audiência. 

Assim, corroborado da redação do ENUNCIADO 20 do FONAJE que prediz: 

O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto, a extinção do feito é 

medida que se impõe. A extinção do processo independerá, no presente 

caso, de prévia intimação pessoal das partes (art. 51, §1º, da Lei nº 

9.099/95). Ensina-nos o jurisconsulto Ricardo Cunha Chimenti: Não 

comparecimento do autor. Extinção do processo sem julgamento do mérito. 

Extingue-se o processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 51, 

I, da Lei n. 9.099, de 26-9-1995, quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo, mesmo que tenha advogado 

constituído. (in, Teoria e Prática dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais e 

Federais, 8ª edição, Editora Saraiva, pág. 102) Nesse sentido, verbis: 

PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. 

AUTOR. AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO. ADVOGADO. VALIDADE. EXTINÇÃO. 

CONSEQUÊNCIA LEGAL. Nos termos do artigo 51, I, da Lei 9.099/95, a 

ausência do autor a qualquer das audiências do processo acarreta a 

extinção do feito sem julgamento do mérito, não se justificando a falta 

quando o advogado da parte foi regularmente intimado da designação do 

ato. Recurso conhecido e não provido. (Recurso Inominado nº 

2004.0001565-3, Juiz Relator Vitor Roberto Silva, Livro 45, folha 229/231, 

Julgado em 09/08/2004 - Turma Recursal Única do Juizado Especial Cível 

do Estado do Paraná) Devemos nos ater que o rigor da exigência do 

comparecimento pessoal das partes às audiências se deve ao princípio 

maior do sistema dos Juizados Especiais, que é a tentativa de conciliação 

entre os litigantes. Posto isso, considerando as cominações legais 

insertas no artigo 485, inciso III e V do NCPC c/c artigo 51, inciso I da Lei n. 

9.099/95 e ENUNCIADO 20 do FONAJE, DECLARO EXTINTA a presente 

ação, sem resolução do mérito, ante a ausência injustificada da parte 

reclamante à audiência. Considerando que não houve a comprovação de 

que a ausência decorreu de força maior (art. 51, § 2º, da Lei nº 9.099/95), 

condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais, caso 

queira ajuizar esta demanda novamente, conforme orientação contida no 

Enunciado nº 28, do FONAJE e item 5.9.1, inciso II, Seção 9, da CNGC, não 
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podendo a parte repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio 

pagamento das custas processuais deste feito, uma vez que a medida tem 

caráter punitivo, não sendo abrangida, portanto, pela gratuidade da justiça. 

Nesse sentido: (TJMT - RI 4062/2011, Relator Dr. Yale Sabo Mendes, 

Turma Recursal Única, julgado em 10/07/2012, publicado no DJE 

16/08/2012). Transitada em julgado e observadas as formalidades legais, 

arquivem-se os autos. Submeto à apreciação da juíza de direito (togada) 

para fins de homologação, segundo o regimento do artigo 40 da Lei n. 

9.099/95. Sentença publicada no PJE. Intimem-se. TATIANE BARROS 

PERROT JUÍZA LEIGA Vistos, etc. Homologo, por sentença, para que 

surtam seus jurídicos efeitos, a decisão proferida pela Juíza Leiga, com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se 

Alto Garças/MT, 24 de abril de 2019. Angela Maria Janczeski Góes Juíza 

de Direito

Comarca de Alto Taquari

Vara Única

Decisão

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000337-09.2020.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE RUBENS FALBOTA OAB - 329.020.771-49 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

BRENCO - COMPANHIA BRASILEIRA DE ENERGIA RENOVAVEL 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ERALDO RAMOS TAVARES JUNIOR OAB - BA21078 (ADVOGADO(A))

RAFAEL PLATINI NEVES DE FARIAS OAB - BA32930 (ADVOGADO(A))

RODRIGO VEIGA FREIRE E FREIRE OAB - BA20863 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

TAQUARI DECISÃO Processo: 1000337-09.2020.8.11.0092. EXEQUENTE: 

MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA PROCURADOR: JOSE RUBENS FALBOTA 

EXECUTADO: BRENCO - COMPANHIA BRASILEIRA DE ENERGIA 

RENOVAVEL CITE o(a) executado(a) no endereço informado às fls. 40 e 

na forma requerida para que, no prazo de 05 (cinco) dias, pague a dívida 

com juros, multa de mora, custas processuais e encargos indicados na 

petição inicial ou garanta a execução. Não pago o débito, e nem garantida 

a execução, o Oficial de Justiça fará a penhora de bens do devedor, 

procedendo desde logo à avaliação, devendo o valor constar do auto de 

penhora. Para o caso de pronto pagamento, no prazo do artigo 8° da LEF, 

fixo os honorários em 10% sobre o valor da conta final. Decorrido o 

referido prazo, os honorários serão arbitrados na forma do disposto no 

art. 85, do Novo Código de Processo Civil. Se a penhora recair sobre bens 

imóveis, proceda a INTIMAÇÃO de seu/sua cônjuge. ALTO TAQUARI, 23 

de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000365-11.2019.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTOVAO DO NASCIMENTO CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE TAQUES DE ALMEIDA BARROS OAB - MT16742-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO ESCOLA AGUA LIMPA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIANA VALEIRO REZENDE OAB - MT26934/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

TAQUARI DECISÃO Processo: 1000365-11.2019.8.11.0092. REQUERENTE: 

CRISTOVAO DO NASCIMENTO CASTRO REQUERIDO: AUTO ESCOLA 

AGUA LIMPA Diante da renúncia do advogado nomeado dativo para 

representar a parte autora (I.D 21999400) e considerando a ausência de 

Defensoria Pública instalada nesta Comarca, nomeio o Dr. Edson Roberto 

Castanho, para patrocinar a defesa do autor em juízo, os honorários 

advocatícios serão arbitrados posteriormente. Intime-o da presente 

nomeação bem como para no prazo legal apresentar impugnação a 

contestação. Arbitro honorários advocatícios ao advogado Lucas Felipe 

Taques de Almeida Barros que atuou na defesa da parte autora em juízo 

no importe de 01 (uma) URH, a serem custeadas pelo Estado de Mato 

Grosso. ALTO TAQUARI, 23 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000431-88.2019.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

M. FRIES & CIA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA KLIPPEL BUENO OAB - GO23791 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARI TRAMM (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IRAN NEGRAO FERREIRA OAB - MT17462-S (ADVOGADO(A))

MARY MAGDA QUEIROZ DIAS OAB - MT22109/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

TAQUARI DECISÃO Processo: 1000431-88.2019.8.11.0092. EXEQUENTE: 

M. FRIES & CIA LTDA EXECUTADO: ARI TRAMM Diante da certidão de I.D 

26141696, determino a suspensão da presente execução. ALTO 

TAQUARI, 23 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000029-07.2019.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO COSTA MARINHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE TORTORELLI OAB - MT0008974S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERISMAR MARQUES REZENDE, (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

TAQUARI DECISÃO Processo: 1000029-07.2019.8.11.0092. EXEQUENTE: 

ADRIANO COSTA MARINHO EXECUTADO: ERISMAR MARQUES REZENDE, 

Conforme extrato em anexo, foi realizada busca através do Sistema 

INFOJUD na intenção de localizar o endereço do requerido, obtendo-se 

resultado positivo. Assim, remetam-se os presentes autos a conciliadora. 

Determino a expedição de carta precatória para a comarca de 

Mineiros-GO para citação e intimação do requerido, atentando-se ao 

endereço informado no extrato anexo. ALTO TAQUARI, 23 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: 1000843-19.2019.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

MADEIREIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO ALTO TAQUARI LTDA - 

EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Edson Roberto Castanho OAB - MT0008825S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILSON CANDIDO DE SOUZA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI SENTENÇA Processo: 

1000843-19.2019.8.11.0092. REQUERENTE: MADEIREIRA E MATERIAIS 

PARA CONSTRUCAO ALTO TAQUARI LTDA - EPP REQUERIDO: NILSON 

CANDIDO DE SOUZA Relatório dispensado, conforme artigo 38 in fine da 

Lei nº. 9.099/95. DECIDO. Trata-se de Ação de Cobrança movida por 

MADEREIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO ALTO TAQUARI LTDA em 

face de Nilson Candido de Souza na qual alega que o requerido efetuou 

compras em sua loja e que até o momento não pagou os débitos vencidos 
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no valor de R$24.726,00 (vinte e quatro mil setecentos e vinte e seis 

reais). A audiência de conciliação restou infrutífera, sendo que, na 

ocasião, o requerido não compareceu, mesmo devidamente intimado, e 

não apresentou contestação, no prazo de 5 dias. Pois bem, preleciona o 

Enunciado Cível nº 4 do Estado do Mato Grosso: “Enunciado 4 – A 

Contestação será apresentada no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da 

Audiência de Conciliação, sob pena de Revelia.” Ademais, o artigo 20 da 

Lei 9.099/95: “Art. 20. Não comparecendo o demandado à sessão de 

conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário 

resultar da convicção do Juiz”. Logo, devem ser impostos os efeitos da 

revelia. Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido para condenar a 

parte ré na obrigação de pagar a quantia de R$24.726,00 (vinte e quatro 

mil setecentos e vinte e seis reais) à parte autora, acrescida de juros de 

mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção 

monetária pelo INPC, a partir da propositura da ação. Decidindo assim a 

lide, com exame de mérito, com fulcro no artigo 487, I do Código de 

Processo Civil. Sem custas nem honorários advocatícios nesta fase, a 

teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, e não 

havendo requerimento de cumprimento de sentença no prazo de 30 (trinta) 

dias, arquivem-se. P.I ALTO TAQUARI, 19 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000403-23.2019.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

TADEU MROZINSKI - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS MAGNO MOREIRA FRAGA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DECISÃO Processo: 

1000403-23.2019.8.11.0092. EXEQUENTE: TADEU MROZINSKI - ME 

EXECUTADO: CARLOS MAGNO MOREIRA FRAGA I- Foi realizada ordem 

de indisponibilidade de valores por meio do sistema BACEN JUD, sendo 

determinada a transferência dos valores bloqueados para a Conta Única 

do TJMT, à disposição deste Juízo, conforme extrato juntado em anexo a 

esta decisão. II- Assim, intime-se a parte executada, pessoalmente, para, 

no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre a indisponibilidade dos 

valores, nos termos do § 3º do art. 854 do CPC. III- Após, com ou sem 

manifestação da parte executada, abra-se vista à parte exequente para 

manifestação. ALTO TAQUARI, 18 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010069-31.2016.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

MASSON FERNANDES & VITORINO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIA DOS SANTOS NEVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DECISÃO Processo: 

8010069-31.2016.8.11.0092. EXEQUENTE: MASSON FERNANDES & 

VITORINO LTDA - ME EXECUTADO: ANTONIA DOS SANTOS NEVES A 

parte exequente requereu a penhora on line de valores existentes em 

contas bancárias da parte executada. Atendendo ao pedido, foi realizada 

ordem de bloqueio de valores por meio do sistema BACEN JUD, cujo 

resultado foi negativo, conforme extrato juntado em anexo. Assim, 

intime-se a parte exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifestar-se quanto ao prosseguimento do feito, sob pena de extinção. 

ALTO TAQUARI, 18 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Comarca de Araputanga

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA n. 1/2020/DF

Disciplina/dispõe/resolve sobre o cumprimento das Portarias-Conjuntas n. 

247, de 16 de março de 2020, n. 249, de 18 de março de 2020 e n. 255, de 

19 de março de 2020, todas das Presidência e Corregedoria-Geral do 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, e Resolução n. 313, de 19 de 

março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça - CNJ.

O M.M. Juiz de Direito e Diretor do Foro da Comarca de Araputanga, 

Estado de Mato Grosso, RENATO JOSÉ DE ALMEIDA COSTA FILHO, no 

uso de suas atribuições constitucionais e legais,

CONSIDERANDO as medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo 

SARS-CoV-2 - COVID-19 (Novo Coronavírus), no âmbito do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso;

CONSIDERANDO o fechamento das portas do Palácio da Justiça, dos 

Fóruns das Comarcas do Estado de Mato Grosso e de quaisquer 

dependências do serviço judicial, instituição do regime obrigatório de 

teletrabalho no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.

RESOLVE:

Art. 1º. O atendimento pelos gestores das unidades judiciárias e 

administrativas, servidores e colaboradores em regime obrigatório de 

teletrabalho, durante o horário de expediente forense, serão realizados 

por meio dos seguintes endereços eletrônicos (e-mails):

I – questões administrativas e afetas à Diretoria do Foro da Comarca de 

Araputanga: araputanga@tjmt.jus.br;

II – questões judiciárias e afetas às Vara Única (Justiça Comum e 

Juizados): ar.unica@tjmt.jus.br.

§ 1º. O conteúdo será avaliado por quem estiver em regime obrigatório de 

teletrabalho e, na hipótese de atendimento que demande/exija o contato 

telefônico ou virtual por meio de recurso tecnológico de videoconferência, 

o remetente receberá resposta pelo e-mail utilizado e com as instruções 

necessárias, devendo atender o disposto no art. 3º. da Portaria, no que se 

aplicar.

§ 2º. Existindo serviços essenciais que demandem o comparecimento 

pessoal dos gestores das unidades judiciárias e administrativas, 

servidores e colaboradores em regime obrigatório de teletrabalho, deverá 

ocorrer a prévia comunicação e autorização – Portaria-Conjunta n. 249 art. 

2º, § 2º, parte final, das Presidência e Corregedoria-Geral do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso.

§ 3º. Caso não ocorra o atendimento/resposta pelos indicados no caput 

em período razoável e durante o horário de expediente forense, fica 

disponível o telefone móvel n. (66) 9 8144-3452 – WhatsApp -, para o 

envio de mensagem, devendo a pessoa se identificar com os seus dados 

completos e o número do processo sobre o qual pretende o atendimento, 

q u e  p o d e  s e r  a d q u i r i d o  n o  s i t e  d o  T r i b u n a l  - 

http://www.tjmt.jus.br/ConsultaProcessual - ou sistema ClickJud-MT - 

https://clickjudapp.tjmt.jus.br/.

Art. 2º. O atendimento pelo magistrado responsável em regime obrigatório 

de teletrabalho, dos casos urgentes aos delegados polícia judiciária civil, 

advogados, defensores públicos e promotores de justiça, será realizado 

através do endereço virtual dos magistrados do Poder Judiciário do Estado 

de Mato Grosso disposto no Anexo I da Portaria-Conjunta n. 255, de 19 de 

março de 2020, das Presidência e Corregedoria-Geral do Poder Judiciário 

d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o  - 

http://www.tjmt.jus.br/intranet.arq/downloads/Imprensa/NoticiaImprensa/fil

e / 1 9 % 2 0 -

%20Portaria%20Conjunta%20n_%20255,%20de%2019%20de%20mar%C

3%A7o%20de%202020_Digital_%20endere%C3%A7o%20magistrados.pd

f.

Parágrafo único. O atendimento virtual por meio de recurso tecnológico de 

videoconferência será realizado, quando necessário, pelo sistema que 

melhor se adapte ao caso e metodologia de trabalho – 

VIDEOCONFERÊNCIA DO CNJ, LIFESIZE, MICROSOFT TEAMS (SKYPE), 

WHATSAPP etc. – e durante o horário de expediente forense, mediante 

prévio agendamento a ser requerido pelo endereço virtual do caput.

Art. 3º. São condições para a realização do atendimento por meio de 

recurso tecnológico de videoconferência:

I - o fato de estar regularmente habilitado nos autos do processo objeto do 

atendimento;

II - possuir equipamento, expertise para manusear o sistema eletrônico em 

sua unidade computacional, o sistema a ser utilizado, acesso adequado à 

internet, câmera de vídeo e microfone;

III - realizar o agendamento prévio estabelecido no art. 2º, informando o 

número de sua matrícula ou, sendo advogado, inscrição na OAB e o 
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número do processo sobre o qual pretende o atendimento virtual;

IV - informar o número de telefone de contato no agendamento prévio.

§1º. Não sendo possível estabelecer conexão de vídeo e som, a reunião 

será redesignada.

§2º. O interlocutor deverá velar para que o ambiente em que pretenda 

reunir-se em videoconferência com o juízo seja adequado à realização da 

reunião.

§3º. Não será realizada a reunião em videoconferência caso o 

interlocutor, no momento de início da chamada, esteja em ambiente 

inadequado ou em movimento.

§4º. Havendo impossibilidade de atendimento do magistrado na data e hora 

agendada, haverá redesignação para o horário mais próximo, com 

comunicação ao interlocutor;

§5º. Havendo expressivo volume de atendimentos, poderá o agendamento 

ser adiado pelo juízo, preferencialmente dentro da semana em que 

registrada a solicitação de atendimento, e será o interlocutor informado 

com antecedência e justificadamente.

Art. 4º. Os atendimentos virtuais ocorrerão, em regra, durante todos os 

dias de expediente forense ordinário.

Art. 5°. As reuniões poderão ser gravadas e armazenadas pelo juízo, para 

eventual controle de conteúdo.

Art. 6°. As dúvidas decorrentes da interpretação ou omissões da Portaria 

serão sanadas através do endereço virtual dos magistrados do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso disposto no Anexo I da 

Portaria-Conjunta n. 255, de 19 de março de 2020, das Presidência e 

Corregedoria-Geral do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.

Art. 7°. A portaria entra em vigor a partir de 23/3/2020.

Art. 8. Publique e remeta/encaminhe para disponibilização junto ao DJe, 

pelo e-mail (dje@tjmt.jus.br) ou ferramenta de envio do sistema CIA, à 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, através do 

sistema CIA e à unidade da Coordenadoria da Corregedoria-Geral da 

Justiça-CCGJ – CNGC, art. 552 e Ofício-Circular n. 29/2020-CCGJ -, e à 

Coo rdena d o r i a  d e  C o m u n i c a ç ã o ,  a t r a v é s  d o  e - m a i l 

vlademir.gargnelutti@tjmt.jus.br.

Araputanga-MT, 23 de março de 2020.

RENATO J. DE A. C. FILHO

Juiz de Direito

 

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002080-40.2019.8.11.0011

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:

MARCY ANDRADE DINIZ (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA ACERCA DO INTEIRO TEOR DA 

CERTIDÃO DO SENHOR MEIRINHO JUNTADA AOS AUTOS, BEM COMO 

PARA QUE COMPROVE O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS 

CONCERNENTES A DISTRIBUIÇÃO DA MISSIVA, UMA VEZ QUE ESSAS 

NÃO FORAM ANEXADAS À PRECATÓRIA. DECORRIDO O PRAZO IN 

ALBIS, OS AUTOS SERÃO DEVOLVIDOS À COMARCA DE ORIGEM.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000534-63.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO FISICA DA 17A REGIAO - ESTADO 

DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA ZAFINO ISIDORO FERREIRA MENDES OAB - MT12794-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO LUIZ LEONEL (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE, CIENTE DA CERTIDÃO DO 

SENHOR MEIRINHO JUNTADA AOS AUTOS, MANIFESTE, REQUERENDO O 

QUE ENTENDER DE DIREITO. OPORTUNAMENTE ESCLAREÇO QUE 

DECORRIDO O PRAZO IN ALBIS, A MISSIVA SERÁ DEVOLVIDA À 

ORIGEM.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000179-19.2020.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA AUGUSTA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAJLA MILENA CASTRO DA SILVA OAB - MT13630/O-O 

(ADVOGADO(A))

LAUDISON MORAES COELHO OAB - MT0019353A (ADVOGADO(A))

TAMIRES RODRIGUES PERIN OAB - MT25293/O (ADVOGADO(A))

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO(A))

DIONE KAROLINE GONCALVES HOLANDA OAB - MT20694/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

 

Certifico a tempestividade da contestação apresentada pelo requerido. 

Intimo a parte autora para, no prazo legal, apresentar impugnação.

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 da parte autora para que recolha as CUSTAS DE DISTRIBUIÇÃO 

da carta precatória, haja vista que apresentou apenas o comprovante de 

recolhimento das diligências do oficial de justiça.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000007-77.2020.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MARTA FERREIRA (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)

 

Certifico a tempestividade da contestação apresentada pelo requerido. 

Intimo a parte autora para, querendo, impugnar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000679-22.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL ROBERTO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIO LIMA DOS SANTOS OAB - MT23057/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIOMAR GOMES DA SILVA (REQUERIDO)

SOC COMUNIT DE HABIT POPULAR DE S J QUATRO MARCOS 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora para, no prazo legal, comprovar nos autos o 

adimplemento da diligência do oficial de justiça, para fins de cumprimento 

de mandado. OPORTUNAMENTE ESCLAREÇO QUE DECORRIDO O PRAZO 

IN ALBIS, A MISSIVA SERÁ DEVOLVIDA À ORIGEM

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000608-20.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAX MAGNO FERREIRA MENDES OAB - MT8093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL VIEIRA DA SILVA (REQUERIDO)

MANOEL VIEIRA DA SILVA - MEDICAMENTOS (REQUERIDO)
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INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE, CIENTE DA CERTIDÃO DO 

SENHOR MEIRINHO JUNTADA AOS AUTOS, MANIFESTE, REQUERENDO O 

QUE ENTENDER DE DIREITO. OPORTUNAMENTE ESCLAREÇO QUE 

DECORRIDO O PRAZO IN ALBIS, A MISSIVA SERÁ DEVOLVIDA À 

ORIGEM.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000100-40.2020.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA TABUAS DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIO JUNIOR BUENO ALVES OAB - RO6454 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

Certifico a tempestividade da contestação apresentada pelo requerido. 

Intimo a parte autora para, querendo, IMPUGNAR no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000206-02.2020.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

TAINARA DE MELO BARBOSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MOREIRA RODRIGUES OAB - MT0021494A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Certifico a tempestividade da contestação apresentada pelo requerido. 

Intimo a parte autora para, querendo, IMPUGNAR no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000595-21.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ZILDETE DE OLIVEIRA SILVA YAMAMOTO (REQUERENTE)

DOUGLAS MARCEL YAMAMOTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE ASSUNCAO BELTRAMINI OAB - MT12472/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLENIO JOSE FERREIRA (REQUERIDO)

MARIA LUIZA FERREIRA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE, CIENTE DA CERTIDÃO DO 

SENHOR MEIRINHO JUNTADA AOS AUTOS, MANIFESTE, REQUERENDO O 

QUE ENTENDER DE DIREITO. OPORTUNAMENTE ESCLAREÇO QUE 

DECORRIDO O PRAZO IN ALBIS, A MISSIVA SERÁ DEVOLVIDA À 

ORIGEM.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000022-46.2020.8.11.0038

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:

ANANIAS CEZARIO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora para que efetue o recolhimento das custas das 

diligências do oficial de justiça, a fim de se dar cumprimento ao mandado 

de busca e apreensão.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000547-62.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR MARCOS SARAIVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSINEI PROCOPE VIEIRA DE SOUZA OAB - MT23088/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO O expediente tem a finalidade de INTIMAÇÃO da parte autora 

para comparecimento na AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO, DESIGNADA PARA 

31/10/2019 13:30 JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

ARAPUTANGA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000547-62.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR MARCOS SARAIVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSINEI PROCOPE VIEIRA DE SOUZA OAB - MT23088/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO O expediente tem a finalidade de INTIMAÇÃO da parte autora 

para comparecimento na AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO, DESIGNADA PARA 

31/10/2019 13:30 JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

ARAPUTANGA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000288-33.2020.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA CHRISTINA DE OLIVEIRA CUNHA (AUTOR)

VANESSA TABUAS DE OLIVEIRA ALVES (AUTOR)

GILSON HALENCAR BUENO ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIO JUNIOR BUENO ALVES OAB - RO6454 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REU)

 

PROCESSO n. 1000288-33.2020.8.11.0038 POLO ATIVO:GILSON 

HALENCAR BUENO ALVES e outros (2) ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: LUCIO JUNIOR BUENO ALVES POLO PASSIVO: MATO 

GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV e outros FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: ARAPUTANGA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 18/06/2020 Hora: 15:30 , no endereço: RUA 

CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 . 

22 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: 1000404-44.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON RODRIGUES DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT9879-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-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. 1000404-44.2017.8.11.0038 EXEQUENTE: CLEITON RODRIGUES DOS 

SANTOS EXECUTADO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, 

Visto e bem examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, 

caput. Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995, art. 52 e ss. c/c NCPC - em que 

objetiva a exigência de obrigação por quantia certa, tendo como partes 

CLEITON RODRIGUES DOS SANTOS e EMBRATEL TVSAT 

TELECOMUNICAÇÕES S.A., em que, no decorrer do procedimento, diante 
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do pagamento do débito à credora, o objeto da execução se exauriu, 

ensejando a extinção do feito em razão do adimplemento da prestação 

pela qual é executada. É o necessário. Decido de forma sucinta e 

objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva 

quantidade de feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado 

subscrevente, bem como metas diversas de produtividade impostas e a 

serem cumpridas. O fato de a parte executada ter quitado sua dívida faz 

com que o processo seja extinto com resolução do mérito, pois o fim do 

executivo é a satisfação do débito/obrigação. Isso posto, DECLARO 

SATISFEITA a obrigação objeto da lide e julgo EXTINTA por sentença a 

EXECUÇÃO, com resolução de mérito – art. 52 da Lei n. 9.099/1995 c/c 

NCPC, art. 924, II, c/c art. 925. Diante do pedido expresso, expeça o alvará 

judicial de levantamento em nome do advogado do beneficiário, que tem 

poderes especiais no instrumento de mandato, para liberação do importe 

depositado/constrito em favor do credor/beneficiário – NCPC, art. 105 c/c 

Lei n. 8.906/1994 , art. 5º, § 2º; CNGC, art. 450 e ss.. As intimações no 

Juizado Especial serão feitas na forma prevista para a citação ou por 

qualquer outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 

19 -, sendo que nas realizadas por telefone, deverá certificar qual o 

número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem falou e, em 

resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além de outras 

informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos termos da 

CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa citação e intimação das instituições 

públicas ou privadas cadastradas deverá ser realizada de FORMA 

ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese suso 

mencionada, a citação far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com 

aviso de recebimento em mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na 

data da entrega da carta no endereço – art. 909 da CNGC. Sem taxas, 

despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 

9.099/1995, arts. 54 e 55. Após o trânsito em julgado – Lei n. 9.099/95, 

arts. 42 e 49 –, DETERMINO que, atendido o necessário e observado se 

inexiste pendência nos autos a ser cumprida ou informada ao magistrado, 

ARQUIVE com as baixas e anotações devidas. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 21 de março de 2020 - 10:09:32. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000404-44.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON RODRIGUES DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT9879-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-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. 1000404-44.2017.8.11.0038 EXEQUENTE: CLEITON RODRIGUES DOS 

SANTOS EXECUTADO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, 

Visto e bem examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, 

caput. Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995, art. 52 e ss. c/c NCPC - em que 

objetiva a exigência de obrigação por quantia certa, tendo como partes 

CLEITON RODRIGUES DOS SANTOS e EMBRATEL TVSAT 

TELECOMUNICAÇÕES S.A., em que, no decorrer do procedimento, diante 

do pagamento do débito à credora, o objeto da execução se exauriu, 

ensejando a extinção do feito em razão do adimplemento da prestação 

pela qual é executada. É o necessário. Decido de forma sucinta e 

objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva 

quantidade de feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado 

subscrevente, bem como metas diversas de produtividade impostas e a 

serem cumpridas. O fato de a parte executada ter quitado sua dívida faz 

com que o processo seja extinto com resolução do mérito, pois o fim do 

executivo é a satisfação do débito/obrigação. Isso posto, DECLARO 

SATISFEITA a obrigação objeto da lide e julgo EXTINTA por sentença a 

EXECUÇÃO, com resolução de mérito – art. 52 da Lei n. 9.099/1995 c/c 

NCPC, art. 924, II, c/c art. 925. Diante do pedido expresso, expeça o alvará 

judicial de levantamento em nome do advogado do beneficiário, que tem 

poderes especiais no instrumento de mandato, para liberação do importe 

depositado/constrito em favor do credor/beneficiário – NCPC, art. 105 c/c 

Lei n. 8.906/1994 , art. 5º, § 2º; CNGC, art. 450 e ss.. As intimações no 

Juizado Especial serão feitas na forma prevista para a citação ou por 

qualquer outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 

19 -, sendo que nas realizadas por telefone, deverá certificar qual o 

número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem falou e, em 

resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além de outras 

informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos termos da 

CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa citação e intimação das instituições 

públicas ou privadas cadastradas deverá ser realizada de FORMA 

ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese suso 

mencionada, a citação far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com 

aviso de recebimento em mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na 

data da entrega da carta no endereço – art. 909 da CNGC. Sem taxas, 

despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 

9.099/1995, arts. 54 e 55. Após o trânsito em julgado – Lei n. 9.099/95, 

arts. 42 e 49 –, DETERMINO que, atendido o necessário e observado se 

inexiste pendência nos autos a ser cumprida ou informada ao magistrado, 

ARQUIVE com as baixas e anotações devidas. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 21 de março de 2020 - 10:09:32. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000922-63.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LINO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA ANGELICA DOS SANTOS TEIXEIRA OAB - MT23211/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-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. 1000922-63.2019.8.11.0038 REQUERENTE: JOSE LINO DE ALMEIDA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. PROJETO DE SENTENÇA 

Visto e bem examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, 

caput. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, 

ajuizada por JOSE LINO DE ALMEIDA, em desfavor de BANCO BRADESCO 

CARTÕES S.A. Fundamento e Decido. 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. 

Existindo preliminares passo a análise. Afasto a preliminar de ausência de 

interesse processual, e ainda ausência de pretensão resistida, já que não 

há dúvida que a parte autora tem direito a vir a juízo pleitear aquilo que 

entende devido e ser de direito (art. 5º, incisos II e XXXV, CRFB/88), bem 

como dada a resistência à pretensão e a adequação da via eleita. Este se 

traduz pela não espontaneidade da parte adversa em aceitar a pretensão 

autoral, aliada à necessidade do provimento jurisdicional para solução do 

litígio - composto do binômio necessidade/utilidade. Considerando-se que a 

parte adversa resistiu à pretensão deduzida pela parte Autora, e 

formou-se, em consequência, a lide, conclui-se então que está possui 

interesse processual. Passo a análise do mérito. Pleiteia a reclamante 

indenização por danos morais, ao argumento que seu nome foi inscrito no 

cadastro das entidades de proteção ao crédito, devido a um débito 

referente a cartão de crédito que não reconhece. A reclamada contesta, 

informando que a negativação é legítima, ante a utilização de cartão de 

crédito. Alega ainda, ausência de responsabilidade civil da empresa ré em 

relação ao autor. Destarte, conquanto tenha a reclamada alegado que não 

praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, não apresentou 

qualquer documento apto a provar a existência do débito que motivou a 

negativação. Não há nos autos documento assinado pelo reclamante, a fim 

de comprovar a relação jurídica entre as partes, e nem cópia de contrato 
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de cartão de crédito, anexando apenas supostas faturas produzidas 

unilateralmente, que possuem apenas cobrança de anuidade, não 

comprovando desbloqueio e utilização, presumindo-se, portanto, 

verdadeira a versão posta na inicial. Infere-se, portanto, que ocorreu a 

utilização indevida dos dados pessoais da reclamante para a referida 

contratação. A inserção do nome do reclamante nas entidades de 

proteção ao crédito é fato incontroverso. Restando caracterizada a falha 

e a abusividade na prestação de seus serviços. Assim, não comprovada 

à legitimidade da cobrança, a declaração da inexistência do débito oriundo 

da negativação indevida, e a reparação pelos danos suportados é medida 

que se impõe. No que se refere aos danos materiais, é de se destacar, 

que conforme pacífica e reiterada jurisprudência, exigem a comprovação 

do quantum reclamado, posto que, ao contrário dos danos morais, não são 

presumíveis. Para que haja a condenação da parte Requerida, é 

indispensável que a parte Requerente comprove efetivamente a extensão 

dos prejuízos patrimoniais que suportou, em decorrência do ato ilícito, o 

que fora feito pela autora. A jurisprudência das Turmas que compõem a 

Segunda Seção do STJ (direito privado) é firme no sentido de que a 

repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, da Lei 

n. 8.078/90, pressupõe tanto a existência de pagamento indevido quanto a 

má-fé do credor. - STJ, 3ª Turma, AgRg no REsp 1199273/SP, Min. Sidnei 

Beneti, DJe 19/08/2011 – e, assim, enquanto a Corte Especial do STJ, no 

EAREsp n. 600.663/RS, não decide em definitivo a divergência com a 

Primeira Seção do STJ (direito público), que admite a condenação quando 

decorrer de dolo (má-fé) ou culpa na conduta – STJ, 2ª Turma, REsp 

1.079.064/SP, Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 20/4/09 - mantenho o 

entendimento fixado pelas de Direito Privado, de que a restituição deve 

ocorrer de forma simples, exceto se comprovada a má-fé da fornecedora, 

a qual não decorre da mera cobrança de valores decorrentes de 

procedimentos que venham a ser declaradas ilegais e, portanto, para que 

haja a devolução em dobro dos valores cobrados, é necessária a 

comprovação de 3 (três) requisitos – Lei n. 8.078/90, art. 42, parágrafo 

único -, ou seja, que a cobrança realizada tenha sido indevida, haja o 

efetivo pagamento pelo consumidor do excesso e a ausência de engano 

justificável/a demonstração da má-fé/dolo do credor. Portanto, ante a não 

comprovação de má fé da requerida, DEFIRO o pedido de dano material na 

forma simples, no valor de R$ 417,08 (quatrocentos e dezessete reais e 

oito centavos). No tocante aos 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. No entanto, em se tratando de negativação 

indevida, dúvida não há que há violação a bem jurídico passível de 

indenização, prescindindo a efetiva comprovação da materialização do 

dano. Além do mais, é sempre útil repetir que a responsabilidade que 

incide sobre o produtor ou o fornecedor de bens de consumo é objetiva e 

configura-se independentemente da caracterização da culpa, sendo 

suficiente o ato ilícito, o nexo de causalidade e o dano, que como já dito, é, 

neste caso, presumido. Tal responsabilidade está, ainda, fundamentada na 

teoria do risco do empreendimento, pois aquele que tem o bônus deve 

arcar com os riscos e ônus de sua atividade. Nessa senda, tem 

manifestado as Turmas Recursais: RESPONSABILIDADE CIVIL. 

CONTRATO DE TELEFONIA. CANCELAMENTO DE LINHA TELEFÔNICA. 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. I – A 

inclusão do nome do consumidor em cadastro de restrição ao crédito 

resulta em ofensa à imagem e reputação, causando desconforto moral 

apto a ensejar compensação pecuniária, sendo dispensável a prova do 

prejuízo. II – O valor da compensação por danos morais deve ser 

informado por critérios de proporcionalidade e razoabilidade, 

observando-se as condições econômicas das partes envolvidas, a 

natureza, a extensão do dano, o caráter punitivo da medida e o não 

enriquecimento sem causa da parte ofendida. III - O termo inicial dos juros 

de mora incidentes sobre os danos morais decorrentes da relação 

contratual é a data da citação. IV – Negou-se provimento ao recurso do 

autor. Deu-se parcial provimento ao recurso da ré.(TJ-DF - APC: 

20130110862516, Relator: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, Data de 

Julgamento: 07/10/2015, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 13/10/2015 . Pág.: 268); NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. TELEFONIA. 

DANOS MORAIS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO 

PARA SE ADEQUAR AOS PARÂMETROS DA TURMA. SENTENÇA 

REFORMADA, EM PARTE. RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71004473393, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em 12/07/2013)(TJ-RS - Recurso Cível: 

71004473393 RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Data de Julgamento: 

12/07/2013, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 15/07/2013); No tocante ao valor da indenização, compete 

ao juiz se orientar pela denominada lógica do razoável e fixar o valor da 

indenização de acordo com o grau de reprovabilidade da conduta ilícita, 

com as condições econômicas do causador do dano e do ofendido, em 

quantitativo consentâneo com a natureza e intensidade da humilhação, da 

tristeza e do constrangimento sofridos, de modo a produzir eficácia 

pedagógica, inibir novas condutas idênticas da parte ofensora, e 

representar compensação à parte ofendida, sem, contudo, implicar em 

indevido enriquecimento. Verifica-se que a parte autora foi impedida de 

adquirir produtos a prazo no comércio local, em razão da negativação 

realizada pela requerida, situação humilhante para qualquer cidadão que 

preza pelo bom nome. Contudo, o mesmo deixou de anexar comprovante 

da tentativa de solução administrativa, como protocolos ou reclamação 

junto ao PROCON, providencia que poderia ter sido adotada pelo mesmo 

quando da descoberta da negativação, a fim de diminuir o tempo de dano. 

Desta feita, considerando as situações acima mencionada, entendo que o 

valor a título de danos morais deve ser fixado no montante de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), valor condizente com os prejuízos sofridos e ainda 

incapaz de gerar o enriquecimento indevido. Pelo exposto, RESOLVO O 

MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo 

Civil e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão formulada na 

inicial, para: - DECLARAR A INEXISTÊNCIA do débito discutido nos autos, 

devendo a reclamada abster-se de exigi-lo/cobrá-lo por qualquer meio, a 

partir do trânsito em julgado, sob pena de multa cominatória/astreinte 

equivalente ao TRIPLO do importe que exigir em desacordo; - DETERMINAR 

que a requerida SUSPENDA A COBRANÇA DA ANUIDADE DO CARTÃO 

CRÉDITO BRADESCO, bem como o cancelamento do referido cartão nº 

5067310210494201, a partir do trânsito em julgado, sob pena de multa 

cominatória/astreinte equivalente ao TRIPLO do importe que exigir em 

desacordo; - CONDENAR a parte Ré a COMPENSAR/PAGAR à parte 

Autora, a título de dano patrimonial/material, no valor de R$ 417,08 

(quatrocentos e dezessete reais e oito centavos), corrigido 

monetariamente a partir do desembolso/pagamentos das quantias e/ou 

prejuízo, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – 

Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos 

termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do 

Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil 

promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça 

Federal, a partir da citação – CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405. 

- CONDENAR a reclamada indenizar o reclamante, a título de dano 

moral/imaterial, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido 

monetariamente a partir da leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 

362 da Súmula do STJ -, com base no Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, 

do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de 

Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da 

Justiça Federal, a partir do evento danoso/data da inscrição – 

responsabilidade extracontratual – Enunciado n. 54 da Súmula do STJ e 

CC/02, art. 398. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Fica a parte sucumbente, 

desde já, ciente de que o não pagamento do valor da condenação no 

prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em julgado da sentença, 

apresentação de memória discriminada do débito e intimação para isso, 

acarretará a incidência da multa de 10% (dez por cento) sobre tal valor – 

art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 523 e §§. 

Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e 

cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações de estilo. Do 

contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do interessado – 

art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a execução na 

forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e ss. - e Código 

de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 

513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em 

julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a 

pedido da parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o Registro no caso – 

CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de 

sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado 

de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À submissão do(a) 

Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi 

Anne Lima Tiago Juíza Leiga ______________________ Visto e bem 
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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, 20 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: 1000922-63.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LINO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA ANGELICA DOS SANTOS TEIXEIRA OAB - MT23211/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-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. 1000922-63.2019.8.11.0038 REQUERENTE: JOSE LINO DE ALMEIDA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. PROJETO DE SENTENÇA 

Visto e bem examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, 

caput. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, 

ajuizada por JOSE LINO DE ALMEIDA, em desfavor de BANCO BRADESCO 

CARTÕES S.A. Fundamento e Decido. 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. 

Existindo preliminares passo a análise. Afasto a preliminar de ausência de 

interesse processual, e ainda ausência de pretensão resistida, já que não 

há dúvida que a parte autora tem direito a vir a juízo pleitear aquilo que 

entende devido e ser de direito (art. 5º, incisos II e XXXV, CRFB/88), bem 

como dada a resistência à pretensão e a adequação da via eleita. Este se 

traduz pela não espontaneidade da parte adversa em aceitar a pretensão 

autoral, aliada à necessidade do provimento jurisdicional para solução do 

litígio - composto do binômio necessidade/utilidade. Considerando-se que a 

parte adversa resistiu à pretensão deduzida pela parte Autora, e 

formou-se, em consequência, a lide, conclui-se então que está possui 

interesse processual. Passo a análise do mérito. Pleiteia a reclamante 

indenização por danos morais, ao argumento que seu nome foi inscrito no 

cadastro das entidades de proteção ao crédito, devido a um débito 

referente a cartão de crédito que não reconhece. A reclamada contesta, 

informando que a negativação é legítima, ante a utilização de cartão de 

crédito. Alega ainda, ausência de responsabilidade civil da empresa ré em 

relação ao autor. Destarte, conquanto tenha a reclamada alegado que não 

praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, não apresentou 

qualquer documento apto a provar a existência do débito que motivou a 

negativação. Não há nos autos documento assinado pelo reclamante, a fim 

de comprovar a relação jurídica entre as partes, e nem cópia de contrato 

de cartão de crédito, anexando apenas supostas faturas produzidas 

unilateralmente, que possuem apenas cobrança de anuidade, não 

comprovando desbloqueio e utilização, presumindo-se, portanto, 

verdadeira a versão posta na inicial. Infere-se, portanto, que ocorreu a 

utilização indevida dos dados pessoais da reclamante para a referida 

contratação. A inserção do nome do reclamante nas entidades de 

proteção ao crédito é fato incontroverso. Restando caracterizada a falha 

e a abusividade na prestação de seus serviços. Assim, não comprovada 

à legitimidade da cobrança, a declaração da inexistência do débito oriundo 

da negativação indevida, e a reparação pelos danos suportados é medida 

que se impõe. No que se refere aos danos materiais, é de se destacar, 

que conforme pacífica e reiterada jurisprudência, exigem a comprovação 

do quantum reclamado, posto que, ao contrário dos danos morais, não são 

presumíveis. Para que haja a condenação da parte Requerida, é 

indispensável que a parte Requerente comprove efetivamente a extensão 

dos prejuízos patrimoniais que suportou, em decorrência do ato ilícito, o 

que fora feito pela autora. A jurisprudência das Turmas que compõem a 

Segunda Seção do STJ (direito privado) é firme no sentido de que a 

repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, da Lei 

n. 8.078/90, pressupõe tanto a existência de pagamento indevido quanto a 

má-fé do credor. - STJ, 3ª Turma, AgRg no REsp 1199273/SP, Min. Sidnei 

Beneti, DJe 19/08/2011 – e, assim, enquanto a Corte Especial do STJ, no 

EAREsp n. 600.663/RS, não decide em definitivo a divergência com a 

Primeira Seção do STJ (direito público), que admite a condenação quando 

decorrer de dolo (má-fé) ou culpa na conduta – STJ, 2ª Turma, REsp 

1.079.064/SP, Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 20/4/09 - mantenho o 

entendimento fixado pelas de Direito Privado, de que a restituição deve 

ocorrer de forma simples, exceto se comprovada a má-fé da fornecedora, 

a qual não decorre da mera cobrança de valores decorrentes de 

procedimentos que venham a ser declaradas ilegais e, portanto, para que 

haja a devolução em dobro dos valores cobrados, é necessária a 

comprovação de 3 (três) requisitos – Lei n. 8.078/90, art. 42, parágrafo 

único -, ou seja, que a cobrança realizada tenha sido indevida, haja o 

efetivo pagamento pelo consumidor do excesso e a ausência de engano 

justificável/a demonstração da má-fé/dolo do credor. Portanto, ante a não 

comprovação de má fé da requerida, DEFIRO o pedido de dano material na 

forma simples, no valor de R$ 417,08 (quatrocentos e dezessete reais e 

oito centavos). No tocante aos 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. No entanto, em se tratando de negativação 

indevida, dúvida não há que há violação a bem jurídico passível de 

indenização, prescindindo a efetiva comprovação da materialização do 

dano. Além do mais, é sempre útil repetir que a responsabilidade que 

incide sobre o produtor ou o fornecedor de bens de consumo é objetiva e 

configura-se independentemente da caracterização da culpa, sendo 

suficiente o ato ilícito, o nexo de causalidade e o dano, que como já dito, é, 

neste caso, presumido. Tal responsabilidade está, ainda, fundamentada na 

teoria do risco do empreendimento, pois aquele que tem o bônus deve 

arcar com os riscos e ônus de sua atividade. Nessa senda, tem 

manifestado as Turmas Recursais: RESPONSABILIDADE CIVIL. 

CONTRATO DE TELEFONIA. CANCELAMENTO DE LINHA TELEFÔNICA. 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. I – A 

inclusão do nome do consumidor em cadastro de restrição ao crédito 

resulta em ofensa à imagem e reputação, causando desconforto moral 

apto a ensejar compensação pecuniária, sendo dispensável a prova do 

prejuízo. II – O valor da compensação por danos morais deve ser 

informado por critérios de proporcionalidade e razoabilidade, 

observando-se as condições econômicas das partes envolvidas, a 

natureza, a extensão do dano, o caráter punitivo da medida e o não 

enriquecimento sem causa da parte ofendida. III - O termo inicial dos juros 

de mora incidentes sobre os danos morais decorrentes da relação 

contratual é a data da citação. IV – Negou-se provimento ao recurso do 

autor. Deu-se parcial provimento ao recurso da ré.(TJ-DF - APC: 

20130110862516, Relator: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, Data de 

Julgamento: 07/10/2015, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 13/10/2015 . Pág.: 268); NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. TELEFONIA. 

DANOS MORAIS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO 

PARA SE ADEQUAR AOS PARÂMETROS DA TURMA. SENTENÇA 

REFORMADA, EM PARTE. RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71004473393, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em 12/07/2013)(TJ-RS - Recurso Cível: 

71004473393 RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Data de Julgamento: 

12/07/2013, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 15/07/2013); No tocante ao valor da indenização, compete 

ao juiz se orientar pela denominada lógica do razoável e fixar o valor da 

indenização de acordo com o grau de reprovabilidade da conduta ilícita, 

com as condições econômicas do causador do dano e do ofendido, em 

quantitativo consentâneo com a natureza e intensidade da humilhação, da 

tristeza e do constrangimento sofridos, de modo a produzir eficácia 

pedagógica, inibir novas condutas idênticas da parte ofensora, e 

representar compensação à parte ofendida, sem, contudo, implicar em 

indevido enriquecimento. Verifica-se que a parte autora foi impedida de 

adquirir produtos a prazo no comércio local, em razão da negativação 

realizada pela requerida, situação humilhante para qualquer cidadão que 

preza pelo bom nome. Contudo, o mesmo deixou de anexar comprovante 

da tentativa de solução administrativa, como protocolos ou reclamação 

junto ao PROCON, providencia que poderia ter sido adotada pelo mesmo 
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quando da descoberta da negativação, a fim de diminuir o tempo de dano. 

Desta feita, considerando as situações acima mencionada, entendo que o 

valor a título de danos morais deve ser fixado no montante de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), valor condizente com os prejuízos sofridos e ainda 

incapaz de gerar o enriquecimento indevido. Pelo exposto, RESOLVO O 

MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo 

Civil e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão formulada na 

inicial, para: - DECLARAR A INEXISTÊNCIA do débito discutido nos autos, 

devendo a reclamada abster-se de exigi-lo/cobrá-lo por qualquer meio, a 

partir do trânsito em julgado, sob pena de multa cominatória/astreinte 

equivalente ao TRIPLO do importe que exigir em desacordo; - DETERMINAR 

que a requerida SUSPENDA A COBRANÇA DA ANUIDADE DO CARTÃO 

CRÉDITO BRADESCO, bem como o cancelamento do referido cartão nº 

5067310210494201, a partir do trânsito em julgado, sob pena de multa 

cominatória/astreinte equivalente ao TRIPLO do importe que exigir em 

desacordo; - CONDENAR a parte Ré a COMPENSAR/PAGAR à parte 

Autora, a título de dano patrimonial/material, no valor de R$ 417,08 

(quatrocentos e dezessete reais e oito centavos), corrigido 

monetariamente a partir do desembolso/pagamentos das quantias e/ou 

prejuízo, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – 

Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos 

termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do 

Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil 

promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça 

Federal, a partir da citação – CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405. 

- CONDENAR a reclamada indenizar o reclamante, a título de dano 

moral/imaterial, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido 

monetariamente a partir da leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 

362 da Súmula do STJ -, com base no Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, 

do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de 

Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da 

Justiça Federal, a partir do evento danoso/data da inscrição – 

responsabilidade extracontratual – Enunciado n. 54 da Súmula do STJ e 

CC/02, art. 398. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Fica a parte sucumbente, 

desde já, ciente de que o não pagamento do valor da condenação no 

prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em julgado da sentença, 

apresentação de memória discriminada do débito e intimação para isso, 

acarretará a incidência da multa de 10% (dez por cento) sobre tal valor – 

art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 523 e §§. 

Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e 

cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações de estilo. Do 

contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do interessado – 

art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a execução na 

forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e ss. - e Código 

de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 

513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em 

julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a 

pedido da parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o Registro no caso – 

CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de 

sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado 

de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À submissão do(a) 

Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. 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, 20 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: 1000913-04.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO MESSIAS BRANDAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA ANGELICA DOS SANTOS TEIXEIRA OAB - MT23211/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 COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000913-04.201.8.11.0038 REQUERENTE: SEBASTIAO MESSIAS 

BRANDAO REQUERIDO: BANCO BRADESCO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de AÇÃO RECLAMATÓRIA proposta por 

SEBASTIAO MESSIAS BRANDAO em desfavor de BANCO BRADESCO. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no 

artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 

4º do CPC e Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Decido. A preliminar de 

ilegitimidade passiva se confunde com o mérito e será analisada em 

momento oportuno. Passo a análise do mérito. Narra a parte autora que 

vem sofrendo descontos indevidos em sua conta bancaria, sendo 

responsabilidade da requerida o dever de indenizar. A solução do litígio 

não demanda muito esforço, pois, pela regra do Código de Processo Civil 

(art. 373, I e II do CPC), compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que não assiste razão a Reclamante. Verifico que a autora afirma 

em sua peça inicial que a responsabilidade das cobranças em sua conta 

são da ora requerida, contudo, em análise aos documentos constantes 

dos autos, é possível verificar que as cobranças são feitas, pelas 

empresas PREVISUL e PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS, não tendo a 

autora demonstrado a responsabilidade da requerida nos fatos discutidos. 

Portanto, noa há dever de indenizar da ora requerida Deve haver, ao 

menos, um arcabouço probatório mínimo que ampare sua pretensão, o que 

não ocorreu in caso. Dessa forma, a parte autora não se desincumbiu de 

seu ônus, nos termos do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil. 

Nessa senda, a norma processual civil encartada no artigo 373, além de 

distribuir o ônus da prova, distribui também os riscos relativos à sua não 

desincumbência, ou seja, traça critérios destinados a apontar quem 

suportará as consequências desfavoráveis de não haver provado o fato. 

A doutrina aponta, nesse sentido, que “[a] consequência do não 

desincumbimento do ônus da prova pelo autor é o julgamento de 

improcedência do pedido (actore non probante absolvitur reus).” 

(Machado, Costa. Código de processo civil interpretado e anotado. 2ª Ed. - 

São Paulo: Editora Manole, 2008, p. 668). Vê-se, portanto, que o ônus 

probatório possui uma dupla função. Ao mesmo tempo em que fixa uma 

regra de instrução, voltada às partes, fixa também uma regra de 

julgamento, voltado ao magistrado. Ou seja, estimula a movimentação das 

partes e aponta a consequência de uma eventual inércia, 

respectivamente. Ante o exposto, RESOLVO O MÉRITO da demanda com 

base no artigo 487, inciso I, do CPC, para JULGAR IMPROCEDENTE os 

pedidos da parte autora. Sem taxas, despesas, custas processuais e 

honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À 

submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da 

Lei n° 9.099/95. 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, 31 de janeiro de 2020. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000913-04.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070224/3/2020 Página 582 de 758



SEBASTIAO MESSIAS BRANDAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA ANGELICA DOS SANTOS TEIXEIRA OAB - MT23211/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 COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000913-04.201.8.11.0038 REQUERENTE: SEBASTIAO MESSIAS 

BRANDAO REQUERIDO: BANCO BRADESCO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de AÇÃO RECLAMATÓRIA proposta por 

SEBASTIAO MESSIAS BRANDAO em desfavor de BANCO BRADESCO. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no 

artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 

4º do CPC e Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Decido. A preliminar de 

ilegitimidade passiva se confunde com o mérito e será analisada em 

momento oportuno. Passo a análise do mérito. Narra a parte autora que 

vem sofrendo descontos indevidos em sua conta bancaria, sendo 

responsabilidade da requerida o dever de indenizar. A solução do litígio 

não demanda muito esforço, pois, pela regra do Código de Processo Civil 

(art. 373, I e II do CPC), compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que não assiste razão a Reclamante. Verifico que a autora afirma 

em sua peça inicial que a responsabilidade das cobranças em sua conta 

são da ora requerida, contudo, em análise aos documentos constantes 

dos autos, é possível verificar que as cobranças são feitas, pelas 

empresas PREVISUL e PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS, não tendo a 

autora demonstrado a responsabilidade da requerida nos fatos discutidos. 

Portanto, noa há dever de indenizar da ora requerida Deve haver, ao 

menos, um arcabouço probatório mínimo que ampare sua pretensão, o que 

não ocorreu in caso. Dessa forma, a parte autora não se desincumbiu de 

seu ônus, nos termos do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil. 

Nessa senda, a norma processual civil encartada no artigo 373, além de 

distribuir o ônus da prova, distribui também os riscos relativos à sua não 

desincumbência, ou seja, traça critérios destinados a apontar quem 

suportará as consequências desfavoráveis de não haver provado o fato. 

A doutrina aponta, nesse sentido, que “[a] consequência do não 

desincumbimento do ônus da prova pelo autor é o julgamento de 

improcedência do pedido (actore non probante absolvitur reus).” 

(Machado, Costa. Código de processo civil interpretado e anotado. 2ª Ed. - 

São Paulo: Editora Manole, 2008, p. 668). Vê-se, portanto, que o ônus 

probatório possui uma dupla função. Ao mesmo tempo em que fixa uma 

regra de instrução, voltada às partes, fixa também uma regra de 

julgamento, voltado ao magistrado. Ou seja, estimula a movimentação das 

partes e aponta a consequência de uma eventual inércia, 

respectivamente. Ante o exposto, RESOLVO O MÉRITO da demanda com 

base no artigo 487, inciso I, do CPC, para JULGAR IMPROCEDENTE os 

pedidos da parte autora. Sem taxas, despesas, custas processuais e 

honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À 

submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da 

Lei n° 9.099/95. 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, 31 de janeiro de 2020. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000917-41.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DEOLINDA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA ANGELICA DOS SANTOS TEIXEIRA OAB - MT23211/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 COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000917-41.2019.8.11.0038 REQUERENTE: MARIA DEOLINDA ALVES 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO PROJETO DE SENTENÇA Vistos. 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de AÇÃO RECLAMATÓRIA proposta por 

MARIA DEOLINDA ALVES em desfavor de BANCO BRADESCO. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no 

artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 

4º do CPC e Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Decido. A preliminar de 

ilegitimidade passiva se confunde com o mérito e será analisada em 

momento oportuno. Passo a análise do mérito. Narra a parte autora que 

vem sofrendo descontos indevidos em sua conta bancaria, sendo 

responsabilidade da requerida o dever de indenizar. A solução do litígio 

não demanda muito esforço, pois, pela regra do Código de Processo Civil 

(art. 373, I e II do CPC), compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que não assiste razão a Reclamante. Verifico que a autora afirma 

em sua peça inicial que a responsabilidade das cobranças em sua conta 

são da ora requerida, contudo, em análise aos documentos constantes 

dos autos, é possível verificar que as cobranças são feitas, pelas 

empresas PREVISUL e ZURICH SEGUROS, não tendo a autora 

demonstrado a responsabilidade da requerida nos fatos discutidos. 

Portanto, noa há dever de indenizar da ora requerida Deve haver, ao 

menos, um arcabouço probatório mínimo que ampare sua pretensão, o que 

não ocorreu in caso. Dessa forma, a parte autora não se desincumbiu de 

seu ônus, nos termos do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil. 

Nessa senda, a norma processual civil encartada no artigo 373, além de 

distribuir o ônus da prova, distribui também os riscos relativos à sua não 

desincumbência, ou seja, traça critérios destinados a apontar quem 

suportará as consequências desfavoráveis de não haver provado o fato. 

A doutrina aponta, nesse sentido, que “[a] consequência do não 

desincumbimento do ônus da prova pelo autor é o julgamento de 

improcedência do pedido (actore non probante absolvitur reus).” 

(Machado, Costa. Código de processo civil interpretado e anotado. 2ª Ed. - 

São Paulo: Editora Manole, 2008, p. 668). Vê-se, portanto, que o ônus 

probatório possui uma dupla função. Ao mesmo tempo em que fixa uma 

regra de instrução, voltada às partes, fixa também uma regra de 

julgamento, voltado ao magistrado. Ou seja, estimula a movimentação das 

partes e aponta a consequência de uma eventual inércia, 

respectivamente. Ante o exposto, RESOLVO O MÉRITO da demanda com 

base no artigo 487, inciso I, do CPC, para JULGAR IMPROCEDENTE os 

pedidos da parte autora. Sem taxas, despesas, custas processuais e 

honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À 

submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da 

Lei n° 9.099/95. 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 
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instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. Araputanga, 30 de janeiro de 2020. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000917-41.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DEOLINDA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA ANGELICA DOS SANTOS TEIXEIRA OAB - MT23211/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 COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000917-41.2019.8.11.0038 REQUERENTE: MARIA DEOLINDA ALVES 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO PROJETO DE SENTENÇA Vistos. 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de AÇÃO RECLAMATÓRIA proposta por 

MARIA DEOLINDA ALVES em desfavor de BANCO BRADESCO. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no 

artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 

4º do CPC e Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Decido. A preliminar de 

ilegitimidade passiva se confunde com o mérito e será analisada em 

momento oportuno. Passo a análise do mérito. Narra a parte autora que 

vem sofrendo descontos indevidos em sua conta bancaria, sendo 

responsabilidade da requerida o dever de indenizar. A solução do litígio 

não demanda muito esforço, pois, pela regra do Código de Processo Civil 

(art. 373, I e II do CPC), compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que não assiste razão a Reclamante. Verifico que a autora afirma 

em sua peça inicial que a responsabilidade das cobranças em sua conta 

são da ora requerida, contudo, em análise aos documentos constantes 

dos autos, é possível verificar que as cobranças são feitas, pelas 

empresas PREVISUL e ZURICH SEGUROS, não tendo a autora 

demonstrado a responsabilidade da requerida nos fatos discutidos. 

Portanto, noa há dever de indenizar da ora requerida Deve haver, ao 

menos, um arcabouço probatório mínimo que ampare sua pretensão, o que 

não ocorreu in caso. Dessa forma, a parte autora não se desincumbiu de 

seu ônus, nos termos do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil. 

Nessa senda, a norma processual civil encartada no artigo 373, além de 

distribuir o ônus da prova, distribui também os riscos relativos à sua não 

desincumbência, ou seja, traça critérios destinados a apontar quem 

suportará as consequências desfavoráveis de não haver provado o fato. 

A doutrina aponta, nesse sentido, que “[a] consequência do não 

desincumbimento do ônus da prova pelo autor é o julgamento de 

improcedência do pedido (actore non probante absolvitur reus).” 

(Machado, Costa. Código de processo civil interpretado e anotado. 2ª Ed. - 

São Paulo: Editora Manole, 2008, p. 668). Vê-se, portanto, que o ônus 

probatório possui uma dupla função. Ao mesmo tempo em que fixa uma 

regra de instrução, voltada às partes, fixa também uma regra de 

julgamento, voltado ao magistrado. Ou seja, estimula a movimentação das 

partes e aponta a consequência de uma eventual inércia, 

respectivamente. Ante o exposto, RESOLVO O MÉRITO da demanda com 

base no artigo 487, inciso I, do CPC, para JULGAR IMPROCEDENTE os 

pedidos da parte autora. Sem taxas, despesas, custas processuais e 

honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À 

submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da 

Lei n° 9.099/95. 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, 30 de janeiro de 2020. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Comarca de Arenápolis

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000706-41.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

B. H. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - MT22131-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

H. D. F. G. (REQUERIDO)

 

IMPULSIONO os autos a fim de intimar a parte autora, via DJE/MT, por meio 

de seu procurador legalmente constituído, para, querendo, manifestar-se 

no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001159-36.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ADELCI ALVES FERNANDES (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1001159-36.2019.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

6.000,00 POLO ATIVO: Nome: ADELCI ALVES FERNANDES Endereço: Rua 

Voluntario da Patria, sn, casa, Vila Rica, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 POLO PASSIVO: Nome: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Endereço: 

TELEMAT CELULAR, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 1300, 

QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 ESPÉCIE: [Indenização por 

Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, acima qualificadas, para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, apresente impugnação à contestação. ADVERTÊNCIAS 

À PARTE: 1. o Decurso de prazo será computado após o período previsto 

na Portaria-Conjunta 247-2020, do TJMT. ARENÁPOLIS, 23 de março de 

2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001100-48.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN CORSINO GALBERO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 
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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. 1001100-48.2019.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

10.899,48 POLO ATIVO: Nome: WILLIAN CORSINO GALBERO Endereço: 

RUA PEDRO PEDROSSIAN, 353, CENTRO, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO Endereço: BANCO 

BRADESCO, RUA BARÃO DE MELGAÇO 3475, CENTRO NORTE, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78005-908 ESPÉCIE: [Abatimento proporcional do preço]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, acima qualificadas, PARA, 

QUERENDO, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, APRESENTE IMPUGNAÇÃO 

À CONTESTAÇÃO. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O decurso de prazo 

deverá observar a suspensão do expediente prevista na Portaria-Conjunta 

do TJMT-2020.. ARENÁPOLIS, 23 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: 1000175-18.2020.8.11.0026

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

SULIMAR ALVES DA SILVA OAB - 026.329.151-04 (REPRESENTANTE)

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000175-18.2020.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

5.000,00 POLO ATIVO: Nome: SULIMAR ALVES DA SILVA Endereço: Rua 

São Paulo, sn, casa, Renascer, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 

POLO PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO Endereço: AVENIDA COUTO 

MAGALHÃES, nxx, (LOT CENTRO), CENTRO-NORTE, VÁRZEA GRANDE - 

MT - CEP: 78110-400 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, Inclusão 

Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, 

acima qualificadas, PARA, QUERENDO, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, 

APRESENTE IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 

1. O decurso de prazo deverá observar a suspensão do expediente 

previsto na Portaria-Conjunta do TJMT-2020.. ARENÁPOLIS, 23 de março 

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

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000339-80.2020.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

LEANI GUIMARAES VELOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ ADRIANO PINHEIRO SANTOS OAB - MT23652/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):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  A R E N Á P O L I S  P r o c e s s o : 

1000339-80.2020.8.11.0026. REQUERENTE: LEANI GUIMARAES VELOSO 

REQUERIDO: OI MÓVEL S/A Vistos, Trata-se de ação declaratória de 

inexistência de débito com pedido de indenizatória por danos morais e 

tutela de urgência. Sustenta a parte reclamante que ao tentar utilizar de 

sua linha de créditos junto à instituição financeira em que mantem conta, 

foi informada que seu nome se encontrava inserido no banco de maus 

pagadores. Segue narrando que a inclusão de seu nome junto ao órgão de 

proteção ao crédito se deu em razão de suposto débito junto à reclamada, 

contudo, desconhece a origem do débito, tendo em vista que jamais 

adquiriu qualquer produto ou serviço da reclamada. Em síntese, o relato. 

Decido. Nos termos do art. 300 do novo Código de Processo Civil, o juiz 

concederá, total ou parcialmente, os efeitos da tutela pretendida no pedido 

inicial desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito 

e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Além da 

presença dos requisitos obrigatórios, exige-se ainda que a medida não 

seja irreversível (§3º, do art. 300 do NCPC). A tutela pode ser de 

evidência, antecipada ou cautelar. Com efeito, a probabilidade do direito e 

o perigo de dano vislumbram-se nos autos com a apresentação dos 

documentos que demonstram a inserção do nome da parte reclamante no 

banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito. Nessa ótica, diante da 

negativa da parte reclamante de que os débitos lançados em seu nome 

são indevidos, tem-se que a pretensão deve prosperar. Por outro lado, a 

regularidade ou não do débito deverá ser comprovada pela parte 

requerida, bem como se a negativação é devida. Isso porque, as 

alegações da parte requerente, até que se prove o contrário, merecem 

crédito, o que autoriza a antecipação de tutela, para que não ocorra dano 

irreparável ou de difícil reparação. Ressalto por oportuno, que não há falar 

em perigo na irreversibilidade dos efeitos da tutela, uma vez comprovado 

com a contestação a regularidade do contrato objurgado, nos termos do 

art. 296 do NCPC, a tutela antecipada poderá ser revogada ou modificada. 

Com efeito, considero ainda, que a medida não trará nenhum prejuízo à 

parte requerida. Pelo contrário, caso procedente a pretensão posta na 

inicial, terá diminuído os possíveis danos a serem reparados. DISPOSITIVO 

Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela, sem prejuízo da parte 

beneficiária responder pelos prejuízos que a efetivação da medida houver 

causado à outra parte (art. 302 do NCPC), para o fim de DETERMINAR 

exclusão do nome da parte requerente junto ao banco de dados do 

Serviço de Proteção ao Crédito (SPC e SERASA), tão somente referente 

aos débitos em discussão nos presentes autos. Intime-se a parte 

reclamada para que proceda com a exclusão do nome da autora junto ao 

banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito, no prazo de cinco 

dias, sob pena de multa diária que fixo no valor de R$ 100,00 (cem reais), 

em caso de descumprimento desta decisão. CITE-SE e NOTIFIQUE-SE a 

parte Promovida de todo o teor da presente ação, bem como para que 

compareça perante este Juizado Especial Cível, no Fórum desta Comarca, 

para audiência de conciliação a ser realizada em data designada pelo 

senhor conciliador, conforme sua pauta. ADVIRTA-SE a parte Promovida 

quanto as consequências do seu não comparecimento à audiência de 

conciliação (arts. 18, § 1o e 20 da Lei n.° 9.099/95). NOTIFIQUE-SE a parte 

Promovente para tomar as providências pertinentes, constando da 

intimação que sua ausência implicará extinção do feito, na forma do art. 

51, inciso I, da Lei n° 9.099/95. Cabe salientar que é necessário o 

comparecimento pessoal das partes a qualquer das audiências. A Lei n° 

9.099/95 não admite que a pessoa física seja representada em audiência, 

nem mesmo por procurador com poderes especiais para transigir, bem 

como em seu artigo 9° estabelece que as partes comparecerão 

pessoalmente, podendo ser assistidas por advogado e somente a pessoa 

jurídica ou titular de firma individual é que poderá ser representada por 

preposto (art. 9o, § 4o, da Lei n° 9.099/95). CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. As providências. VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000510-08.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ILZA FERREIRA DA CRUZ MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIAS BERNARDO SOUZA OAB - MT3898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO ANTONIO MULLER OAB - RS13449 (ADVOGADO(A))

MARCO AURELIO MELLO MOREIRA OAB - RS35572 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  A R E N Á P O L I S  P r o c e s s o : 

1000510-08.2018.8.11.0026. REQUERENTE: ILZA FERREIRA DA CRUZ 

MATOS REQUERIDO: COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL 

Vistos. Tendo em vista o pagamento voluntário do valor da condenação, 

EXPEÇA-SE o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida. Caso a 
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solicitação de transferência de valor(es) seja para a conta do(a) 

advogado(a) da parte, fica já autorizado, desde que tenha sido juntado 

aos autos o instrumento procuratório com poderes para o(a) causídico(a) 

‘receber, dar quitação’. Após, se nada for requerido nos presentes autos, 

ao arquivo com as cautelas de estilo. Cumpra-se. Às providências. 

VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000429-59.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON NATAL GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  A R E N Á P O L I S  P r o c e s s o : 

1000429-59.2018.8.11.0026. REQUERENTE: EDSON NATAL GONCALVES 

REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos. Ante ao teor da certidão Id. 30038790, 

intime-se a parte autora para sanar as irregularidades apontadas, no 

prazo de cinco dias. Aportando aos autos novo instrumento procuratório 

com poderes específicos para o recebimento de valores ou conta 

bancária em nome da parte autora, proceda-se conforme determinado. 

Diversamente, transcorrido o prazo sem manifestação da parte 

interessada, remetam-se os autos ao arquivo com as cautelas e 

anotações necessárias. Cumpra-se. Às providências. VICTOR LIMA PINTO 

COELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000339-17.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ENEDINA PEGO GONCALVES (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))

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  A R E N Á P O L I S  P r o c e s s o : 

1000339-17.2019.8.11.0026. REQUERENTE: ENEDINA PEGO GONCALVES 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos. Tendo em vista o pagamento 

voluntário do valor da condenação, EXPEÇA-SE o competente ALVARÁ 

JUDICIAL na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de 

valor(es) seja para a conta do(a) advogado(a) da parte, fica já autorizado, 

desde que tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a) ‘receber, dar quitação’. Após, se nada for 

requerido nos presentes autos, ao arquivo com as cautelas de estilo. 

Cumpra-se. Às providências. VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000457-56.2020.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM RIBEIRO DE MATOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAN FRANCO SCORPIONI OAB - MT12935-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REU)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  A R E N Á P O L I S  P r o c e s s o : 

1000457-56.2020.8.11.0026. AUTOR: JOAQUIM RIBEIRO DE MATOS REU: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, Trata-se de ação declaratória de 

inexistência de débito com pedido indenizatória por danos morais e tutela 

de urgência. Sustenta a parte reclamante que ao tentar utilizar de sua linha 

de créditos junto ao comércio na cidade de Cuiabá, foi informada que seu 

nome se encontrava inserido no banco de maus pagadores. Segue 

narrando que a inclusão de seu nome junto ao órgão de proteção ao 

crédito se deu em razão de suposto débito junto à reclamada, contudo, 

inexistem tais débitos, tendo em vista terem se originado de faturas 

relacionadas a um plano de telefonia fixa que já havia sido cancelado. Em 

síntese, o relato. Decido. Nos termos do art. 300 do novo Código de 

Processo Civil, o juiz concederá, total ou parcialmente, os efeitos da tutela 

pretendida no pedido inicial desde que haja elementos que evidenciem a 

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

processo. Além da presença dos requisitos obrigatórios, exige-se ainda 

que a medida não seja irreversível (§3º, do art. 300 do NCPC). A tutela 

pode ser de evidência, antecipada ou cautelar. Com efeito, a probabilidade 

do direito e o perigo de dano vislumbram-se nos autos com a 

apresentação dos documentos que demonstram a inserção do nome da 

parte reclamante no banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito. 

Nessa ótica, diante da negativa da parte reclamante de que os débitos 

lançados em seu nome são indevidos, tem-se que a pretensão deve 

prosperar. Por outro lado, a regularidade ou não do débito deverá ser 

comprovada pela parte requerida, bem como se a negativação é devida. 

Isso porque, as alegações da parte requerente, até que se prove o 

contrário, merecem crédito, o que autoriza a antecipação de tutela, para 

que não ocorra dano irreparável ou de difícil reparação. Ressalto por 

oportuno, que não há falar em perigo na irreversibilidade dos efeitos da 

tutela, uma vez comprovado com a contestação a regularidade do contrato 

objurgado, nos termos do art. 296 do NCPC, a tutela antecipada poderá ser 

revogada ou modificada. Com efeito, considero ainda, que a medida não 

trará nenhum prejuízo à parte requerida. Pelo contrário, caso procedente a 

pretensão posta na inicial, terá diminuído os possíveis danos a serem 

reparados. DISPOSITIVO Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela, 

sem prejuízo da parte beneficiária responder pelos prejuízos que a 

efetivação da medida houver causado à outra parte (art. 302 do NCPC), 

para o fim de DETERMINAR exclusão do nome da parte requerente junto ao 

banco de dados do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC e SERASA), tão 

somente referente aos débitos em discussão nos presentes autos. 

Intime-se a parte reclamada para que proceda com a exclusão do nome da 

autora junto ao banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito, no 

prazo de cinco dias, sob pena de multa diária que fixo no valor de R$ 

100,00 (cem reais), em caso de descumprimento desta decisão. CITE-SE e 

NOTIFIQUE-SE a parte Promovida de todo o teor da presente ação, bem 

como para que compareça perante este Juizado Especial Cível, no Fórum 

desta Comarca, para audiência de conciliação a ser realizada em data 

designada pelo senhor conciliador, conforme sua pauta. ADVIRTA-SE a 

parte Promovida quanto as consequências do seu não comparecimento à 

audiência de conciliação (arts. 18, § 1o e 20 da Lei n.° 9.099/95). 

NOTIFIQUE-SE a parte Promovente para tomar as providências pertinentes, 

constando da intimação que sua ausência implicará extinção do feito, na 

forma do art. 51, inciso I, da Lei n° 9.099/95. Cabe salientar que é 

necessário o comparecimento pessoal das partes a qualquer das 

audiências. A Lei n° 9.099/95 não admite que a pessoa física seja 

representada em audiência, nem mesmo por procurador com poderes 

especiais para transigir, bem como em seu artigo 9° estabelece que as 

partes comparecerão pessoalmente, podendo ser assistidas por 

advogado e somente a pessoa jurídica ou titular de firma individual é que 

poderá ser representada por preposto (art. 9o, § 4o, da Lei n° 9.099/95). 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. As providências. VICTOR LIMA 

PINTO COELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000109-09.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS SOUZA DOS SANTOS MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (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):

VICTOR LIMA PINTO COELHO
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C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  A R E N Á P O L I S  P r o c e s s o : 

1000109-09.2018.8.11.0026. REQUERENTE: MARIA DAS GRACAS SOUZA 

DOS SANTOS MENDES REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. 

Tendo em vista o pagamento voluntário do valor da condenação, 

EXPEÇA-SE o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida. Caso a 

solicitação de transferência de valor(es) seja para a conta do(a) 

advogado(a) da parte, fica já autorizado, desde que tenha sido juntado 

aos autos o instrumento procuratório com poderes para o(a) causídico(a) 

‘receber, dar quitação’. Após, se nada for requerido nos presentes autos, 

ao arquivo com as cautelas de estilo. Cumpra-se. Às providências. 

VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010067-02.2015.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

EUNICE DE MOURA SOAVE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELLO ANDRADE SANTOS OAB - MT0016836A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  A R E N Á P O L I S  P r o c e s s o : 

8010067-02.2015.8.11.0026. REQUERENTE: EUNICE DE MOURA SOAVE 

REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, Vistos. Tendo 

em vista o pagamento voluntário do valor da condenação, EXPEÇA-SE o 

competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida. Caso a solicitação de 

transferência de valor(es) seja para a conta do(a) advogado(a) da parte, 

fica já autorizado, desde que tenha sido juntado aos autos o instrumento 

procuratório com poderes para o(a) causídico(a) ‘receber, dar quitação’. 

Após, se nada for requerido nos presentes autos, ao arquivo com as 

cautelas de estilo. Cumpra-se. Às providências. VICTOR LIMA PINTO 

COELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000635-39.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

PAMELA REGIANE MOTTA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (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))

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  A R E N Á P O L I S  P r o c e s s o : 

1000635-39.2019.8.11.0026. REQUERENTE: PAMELA REGIANE MOTTA 

MARTINS REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos. Tendo em vista o 

pagamento integral dos valores acordado entre as partes, EXPEÇA-SE o 

competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida. Caso a solicitação de 

transferência de valor(es) seja para a conta do(a) advogado(a) da parte, 

fica já autorizado, desde que tenha sido juntado aos autos o instrumento 

procuratório com poderes para o(a) causídico(a) ‘receber, dar quitação’. 

Após, se nada for requerido nos presentes autos, ao arquivo com as 

cautelas de estilo. Cumpra-se. Às providências. VICTOR LIMA PINTO 

COELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000120-04.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCILENE MOREIRA DE SOUZA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  A R E N Á P O L I S  P r o c e s s o : 

1000120-04.2019.8.11.0026. REQUERENTE: MARIA LUCILENE MOREIRA 

DE SOUZA ALVES REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Tendo em vista o 

pagamento voluntário do valor da condenação, EXPEÇA-SE o competente 

ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida. Caso a solicitação de 

transferência de valor(es) seja para a conta do(a) advogado(a) da parte, 

fica já autorizado, desde que tenha sido juntado aos autos o instrumento 

procuratório com poderes para o(a) causídico(a) ‘receber, dar quitação’. 

Após, se nada for requerido nos presentes autos, ao arquivo com as 

cautelas de estilo. Cumpra-se. Às providências. VICTOR LIMA PINTO 

COELHO Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000159-64.2020.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO JOSE BARBOSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO VIACAO CATARINENSE LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

Vistos. Com fulcro no art. 38 da Lei de nº. 9.099/95, dispenso o relatório. 

Fundamento e Decido. A parte Promovente, apesar de devidamente 

intimado, deixou de comparecer à sessão de conciliação designada por 

este juízo. É o que se extrai do termo de tentativa de conciliação constante 

dos autos. Dessa forma, considerando que a parte Promovente foi 

devidamente intimada, e constatando o seu não comparecimento, sem 

apresentar prévia justificativa de sua ausência, arrimada no art. 51, inciso 

I, da Lei nº. 9.099/95, julgo extinto o presente feito sem a resolução de seu 

mérito. Certifique-se, oportunamente, o trânsito em julgado, anotando-se a 

extinção e arquivando-se os autos. Acaso haja recurso, e sendo ele 

tempestivo, intime-se a parte contrária, independentemente de conclusão, 

para apresentar as respectivas contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias. 

Cumpra-se. Às providências. Publicada com a inserção no sistema PJe. 

Intimem-se. Cumpra-se. VICTOR LIMA PINTO COELHO, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000169-11.2020.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ELSIANY SUELLEM RAMOS DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS 

MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA III - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GIZA HELENA COELHO OAB - SP166349-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  A R E N Á P O L I S  P r o c e s s o : 

1000169-11.2020.8.11.0026. REQUERENTE: ELSIANY SUELLEM RAMOS 

DA CONCEICAO REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS 

CREDITORIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA III - NAO PADRONIZADO 

Vistos. Com fulcro no art. 38 da Lei de nº. 9.099/95, dispenso o relatório. 

Fundamento e Decido. A parte Promovente, apesar de devidamente 

intimado, deixou de comparecer à sessão de conciliação designada por 

este juízo. É o que se extrai do termo de tentativa de conciliação constante 

dos autos. Dessa forma, considerando que a parte Promovente foi 

devidamente intimada, e constatando o seu não comparecimento, sem 

apresentar prévia justificativa de sua ausência, arrimada no art. 51, inciso 

I, da Lei nº. 9.099/95, julgo extinto o presente feito sem a resolução de seu 

mérito. Certifique-se, oportunamente, o trânsito em julgado, anotando-se a 

extinção e arquivando-se os autos. Acaso haja recurso, e sendo ele 
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tempestivo, intime-se a parte contrária, independentemente de conclusão, 

para apresentar as respectivas contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias. 

Cumpra-se. Às providências. Publicada com a inserção no sistema PJe. 

Intimem-se. Cumpra-se. VICTOR LIMA PINTO COELHO, Juiz de Direito.

Comarca de Aripuanã

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 60463 Nr: 805-41.2016.811.0088

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UCDP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVID CLEMENTE RUDY - 

OAB:14787/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, JULGO EXTINTA a presente ação, com fundamento no 

artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.Custas pela autora, 

mantendo suspensa sua inexigibilidade a teor do que prescreve o artigo 

98, §3º do CPC.Preclusa a via recursal, arquive-se.P. I. C.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 88367 Nr: 401-48.2020.811.0088

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: V. W. MADEIRAS LTDA - ME, ROSANA POLETTO 

WITCEL, PAULO CEZAR VARGAS WITCEL, CLAUDIOVETE SOARES 

WITCEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN TELES NOGUEIRA - 

OAB:18134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13.842-A/MT, LUIZ CARLOS ICETY ANTUNES - OAB:10062, 

SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:14258

 VISTOS.

Cuida-se de Embargos à Execução propostos por V. W. MADEIRAS 

LTDA-ME, PAULO CEZAR VARAS WITCEL, ROSANA POLETTO WITCEL e 

CLAUDIOVETE SOARES em face de Banco do Brasil.

Verifico que houve a redistribuição do feito neste Sistema, não havendo 

sido cumprida integralmente a determinação anterior.

Assim, retornem os autos à Secretaria, a fim de que intimem-se os autores 

para, no prazo de 15 dias, acostarem aos autos documentos 

comprobatórios de suas hipossuficiências (contracheque, extrato 

bancário, declaração de IRPF, certidão negativa de imóveis, etc.), tudo o 

que leva a comprovar a condição de hipossuficiente afirmada na inicial, 

ou, no mesmo prazo, proceda ao recolhimento das custas judiciais, sob 

pena de cancelamento da distribuição.

Com a Emenda ou o decurso do prazo, conclusos.

Certifique-se, ainda, quanto a eventual tempestividade dos presentes 

Embargos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 61166 Nr: 1204-70.2016.811.0088

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAEPL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EGECJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFERSON ALEX SALVIATO - 

OAB:236.655, MOACIR PEREIRA DOS SANTOS - OAB:14462-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, extinguindo o presente 

processo, com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, 

para o fim de consolidar, em mãos do autor, a propriedade e a posse do 

bem descrito na petição inicial. Pela sucumbência, condeno o réu no 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais 

fixo, em prol do advogado do autor, em 10% (dez por cento) sobre o 

proveito econômico obtido, nos termos do que preceitua o art. 85, § 2°, do 

Código de Processo Civil, observando-se o artigo 98, §3º, do mesmo 

Códex.Procedam-se às comunicações necessárias. Oportunamente, 

arquive-se.Publique-se.Registre-se.Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 58725 Nr: 1690-89.2015.811.0088

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIEGO COELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA. - 

DIVISÃO TROLLER, TRILHA BRAVO TROLLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTINA MEDEIROS - 

OAB:9831/O, JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES - OAB:7437/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Trata-se de Medida Cautelar de produção antecipada de provas, manejada 

por DIEGO COELHO, devidamente qualificado nos autos, em desfavor de 

FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA. – DIVISÃO TROLLER e TRILHA 

BRAVO TROLLER, tendo como objeto um veículo marca GM, modelo JIPE 

Marca Troller Modelo T4 TDI de cor Branca.

No decorrer do procedimento, mesmo devidamente intimada (ref.56), 

deixou a parte requerente de promover os atos e diligências que lhe 

competiam, ocasionando assim o abandono da causa por mais de 30 

(trinta) dias.

Relatados, DECIDO.

DIANTE DO EXPOSTO, havendo abandono da causa por mais de trinta dias 

por negligência da parte, JULGO EXTINTO o presente processo, sem 

resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo 

Civil.

Custas remanescentes pelo autor. Sem honorários.

Oportunamente, recolhidas as custas processuais eventualmente devidas, 

arquivem-se os autos com as baixas e cautelas de estilo.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 36501 Nr: 1233-67.2009.811.0088

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEILA VIEIRA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS, OZITO BRUNO BARBOSA OLIVEIRA BRAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELVES MARQUES COUTINHO - 

OAB:7825-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Intime-se a parte autora, pessoalmente, a fim de que indique eventual 

interesse no prosseguimento do processo, em caso positivo, deverá 

indicar o atual endereço do requerido Ozito Bruno Barbosa Oliveira Braz e 

requerer o que de direito, tudo em 05 dias, sob pena de extinção.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 67581 Nr: 2340-68.2017.811.0088

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAILSON SALDANHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIVANEIDE ANACLETO 

RODRIGUES - OAB:26190/O, JABES FERREIRA CELESTINO BARBOZA - 

OAB:21.709/O

 VISTOS.

Ante o teor da Portaria Conjunta nº 249/2020, a qual determina o 

fechamento das portas, suspensão do atendimento, de prazos e 

audiências em todo âmbito do Poder Judiciário Estadual no período de 
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20.03.2020 a 20.04.2020, CANCELO a audiência designada no presente 

feito.

Deixo, neste momento, de designar nova data para a solenidade em razão 

da peculiaridade do caso.

Restabelecida a normalidade, retornem conclusos.

Intimem-se.

Ciência ao Ministério Público.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 67391 Nr: 2203-86.2017.811.0088

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON PEDROSO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Ante o teor da Portaria Conjunta nº 249/2020, a qual determina o 

fechamento das portas, suspensão do atendimento, de prazos e 

audiências em todo âmbito do Poder Judiciário Estadual no período de 

20.03.2020 a 20.04.2020, CANCELO a audiência designada no presente 

feito.

Deixo, neste momento, de designar nova data para a solenidade em razão 

da peculiaridade do caso.

Restabelecida a normalidade, retornem conclusos.

Intimem-se.

Ciência ao Ministério Público.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 55639 Nr: 2096-47.2014.811.0088

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO ERMELINDO SÁ DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Ante o teor da Portaria Conjunta nº 249/2020, a qual determina o 

fechamento das portas, suspensão do atendimento, de prazos e 

audiências em todo âmbito do Poder Judiciário Estadual no período de 

20.03.2020 a 20.04.2020, CANCELO a audiência designada no presente 

feito.

Deixo, neste momento, de designar nova data para a solenidade em razão 

da peculiaridade do caso.

Restabelecida a normalidade, retornem conclusos.

Intimem-se.

Ciência ao Ministério Público.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 56163 Nr: 162-20.2015.811.0088

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO GOUVEIA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIO CESAR PILEGI 

RODRIGUES - OAB:7437/MT

 VISTOS.

Ante o teor da Portaria Conjunta nº 249/2020, a qual determina o 

fechamento das portas, suspensão do atendimento, de prazos e 

audiências em todo âmbito do Poder Judiciário Estadual no período de 

20.03.2020 a 20.04.2020, CANCELO a audiência designada no presente 

feito.

Deixo, neste momento, de designar nova data para a solenidade em razão 

da peculiaridade do caso.

Restabelecida a normalidade, retornem conclusos.

Intimem-se.

Ciência ao Ministério Público.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 56468 Nr: 343-21.2015.811.0088

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL DE OLIVEIRA SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nathália Moreno Pereira - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Ante o teor da Portaria Conjunta nº 249/2020, a qual determina o 

fechamento das portas, suspensão do atendimento, de prazos e 

audiências em todo âmbito do Poder Judiciário Estadual no período de 

20.03.2020 a 20.04.2020, CANCELO a audiência designada no presente 

feito.

Deixo, neste momento, de designar nova data para a solenidade em razão 

da peculiaridade do caso.

Restabelecida a normalidade, retornem conclusos.

Intimem-se.

Ciência ao Ministério Público.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 56660 Nr: 453-20.2015.811.0088

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Ante o teor da Portaria Conjunta nº 249/2020, a qual determina o 

fechamento das portas, suspensão do atendimento, de prazos e 

audiências em todo âmbito do Poder Judiciário Estadual no período de 

20.03.2020 a 20.04.2020, CANCELO a audiência designada no presente 

feito.

Deixo, neste momento, de designar nova data para a solenidade em razão 

da peculiaridade do caso.

Restabelecida a normalidade, retornem conclusos.

Intimem-se.

Ciência ao Ministério Público.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 72811 Nr: 27-03.2018.811.0088

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO LIMA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Ante o teor da Portaria Conjunta nº 249/2020, a qual determina o 

fechamento das portas, suspensão do atendimento, de prazos e 

audiências em todo âmbito do Poder Judiciário Estadual no período de 

20.03.2020 a 20.04.2020, CANCELO a audiência designada no presente 

feito.

Deixo, neste momento, de designar nova data para a solenidade em razão 

da peculiaridade do caso.

Restabelecida a normalidade, retornem conclusos.

Intimem-se.

Ciência ao Ministério Público.

Às providências.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000009-91.2020.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ VIVALDO SCHMIDT (AUTOR(A))
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LUCIANO SCHMIDT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO SANCHES OAB - SP378570 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUVENAL PEZOLATO (REU)

EMIELI APARECIDA BALTIERI (REU)

LEONILDO MICALLI JUNIOR (REU)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ARIPUANÃ DECISÃO Processo: 1000009-91.2020.8.11.0088. AUTOR(A): 

LUIZ VIVALDO SCHMIDT, LUCIANO SCHMIDT REU: LEONILDO MICALLI 

JUNIOR, EMIELI APARECIDA BALTIERI, JUVENAL PEZOLATO VISTOS. 

Trata-se de ação declaratória de nulidade de negócio jurídico e escritura 

com pedido de antecipação de tutela, no bojo da qual para análise do 

pedido de justiça gratuita formulado foi determinado que os autores 

comprovassem suas hipossuficiências financeiras. Devidamente 

intimados, os requerentes juntaram aos autos declaração de imposto de 

renda do exercício de 2019 e extrato bancário. Dito isso, saliento que não 

me convenço de que a interpretação da norma preconizada na Lei nº 

1.060/50 e reproduzida – com melhor redação – no art. 99, § 3º, do NCPC, 

signifique que toda vez que a pessoa física declarar-se pobre, 

automaticamente terá direito ao benefício, sem qualquer juízo crítico sobre 

isso. A assistência judiciária gratuita remonta suas origens no século XX, 

quando o texto constitucional de 1939, em seu art. 72, fez menção dessa 

proteção, exigindo "rendimento ou vencimento que percebe e os encargos 

pessoais ou de família", acompanhado de atestado de pobreza, expedido 

pelo serviço de assistência social (art. 74). Foi, entretanto, o art. 2º, § 1º, 

da Lei 5.478/68 que criou a "simples afirmativa", concluindo o texto do art. 

4º da Lei 1.060/50, finalizado pela atual redação da Lei n. 7.510/86. A Lei 

n. 1060/50, conhecida como lei de assistência judiciária gratuita, prevê: 

Art. 4º. A parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante 

simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em 

condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, 

sem prejuízo próprio ou de sua família. (Redação dada pela Lei nº 7.510, 

de 1986). A Constituição, por sua vez, dispõe: Art. 5.º (...) LXXIV - o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos; Malgrado a Constituição da 

República – norma suprema – traga previsão expressa de que para o 

usufruto do benefício da assistência judiciária gratuita é necessária 

comprovação da insuficiência de recursos, a jurisprudência pátria tem 

admitido a simples declaração da parte como presunção juris tantum de 

carência. Entretanto, como se trata de presunção relativa, caso haja 

provas nos autos de que as partes tenham condições para arcar com as 

despesas do processo, o pedido pode e deve ser indeferido, na forma do 

§1º do art. 4º da Lei n. 1060/50: § 1º. Presume-se pobre, até prova em 

contrário, quem afirmar essa condição nos termos desta lei, sob pena de 

pagamento até o décuplo das custas judiciais. (Redação dada pela Lei nº 

7.510, de 1986). Nesse sentido: JUSTIÇA GRATUITA. LEI 1.060/50. 

ALEGAÇÃO DE CONDIÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO "JURIS TANTUM". 

INDEFERIMENTO DO PEDIDO COM BASE NAS PROVAS DOS AUTOS. 

IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO NESTA CORTE. SÚMULA 07/STJ. I - O 

benefício da justiça gratuita é concedido mediante a simples afirmação da 

parte de que não está em condição de arcar com as custas do processo. 

Entretanto, tal afirmação possui presunção juris tantum, podendo ser 

confrontada por outras provas lançadas aos autos, nos termos do § 1º do 

art. 4º da Lei 1.060/50. II - A decisão do Tribunal a quo que indefere pedido 

de justiça gratuita com base nas provas dos autos não pode ser revista 

nesta Corte ante o óbice previsto na súmula 7/STJ. III - Recurso especial a 

que se nega provimento. (STJ – REsp 1052158 SP 2008/0091440-2 – 

Relator(a): Ministro FRANCISCO FALCÃO - Julgamento: 17/06/2008 – T1 - 

PRIMEIRA TURMA - Publicação: DJe 27/08/2008) Hodiernamente, nota-se 

uma verdadeira banalização do instituto, criado originariamente para 

ampliar o acesso à justiça e assim propiciar a todos os cidadãos garantir 

seus direitos, porém usufruído por pessoas que evidentemente têm 

condições para arcar com o custo do processo judicial, sem que com isso 

incorram em qualquer sanção. Magistrados atropelados pelo volume de 

trabalho raramente se dão conta da situação, que contribui para o 

excesso de litigiosidade, uma vez que simplesmente todos podem litigar 

sem ter custo algum. Ora, a interpretação dada pela jurisprudência 

majoritária, no sentido de que basta a afirmação da parte, consentânea 

com o que dispõe o art. 4º da lei mencionada, serve de início de prova, 

contudo, como já asseverado, se houver outros indícios do contrário ou 

até mesmo provas, deve o benefício ser indeferido. Não obstante, ao 

reverso do alegado, além de estarem patrocinados por advogado 

particular – o que não possui o condão de afastar o direito perseguido, 

mas sugere que os demandantes possuem alguma capacidade 

econômica, como já dito na decisão anterior, os requerentes pretendem a 

anulação de negócio jurídico incidente sobre propriedade rural com mais 

de 1.200 hectares de extensão, na qual exploram, por si ou por terceiros 

de forma graciosa, a criação de gado. Além do mais, pela declaração de 

imposto de renda do autor Luiz Vivaldo Schimidt, extrai-se que esse 

possui um imóvel residencial avaliado em R$ 431.000,00 (quatrocentos e 

trinta e um mil reais), bem como o saldo em conta capital junto ao Banco 

Cooperativa Siccob de R$ 12.752,94 (doze mil setecentos e cinquenta e 

dois reais e noventa e quatro centavos), sendo, ainda, avalista de sete 

operações financeiras diversas, com valores extremamente expressivos 

(sendo o menor de R$ 69.244,10 e o maior de R$ 259,653,00). Quanto ao 

autor Luciano Schmidt, verifico que esse é sócio de 50% de sociedade 

empresarial limitada e proprietário individual de empresa privada, tudo a 

demonstrar, concretamente, a ausência de hipossuficiência dos autores. 

Frise-se que é passada a hora de todo o organismo social compreender 

que o serviço judiciário não se autossustenta sozinho, não gera 

dividendos, não produz receitas. Vale dizer: o serviço de prestação 

jurisdicional demanda, exige, reclama contrapartida social e isso precisa 

ser entendido e incorporado por todos os que militam e que precisam de 

sua prestação, porque não haverá futuro eficiente da Justiça se ela 

continuar sendo encarada como uma banalidade, que é acessível 

mediante nenhum sacrifício. Nesses moldes, considerando que os 

requerentes não demonstraram a dificuldade financeira alegada, INDEFIRO 

o pedido de justiça gratuita formulado. Intimem-se os autores para 

comprovarem o recolhimento das custas processuais devidas, no prazo 

de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição. Transcorrido o 

prazo retro, independentemente de manifestação, tornem os autos 

conclusos para deliberações como DECISÃO URGENTE. Às providências. 

Aripuanã/MT, 23 de março de 2020. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito em 

Designação

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000520-26.2019.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

ELCINETH DE JESUS BRAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA PAES PEREIRA OAB - MT0022159A-B (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))

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ DESPACHO Processo: 

1000520-26.2019.8.11.0088. REQUERENTE: ELCINETH DE JESUS BRAGA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Tendo em vista a controvérsia apontada entre as partes, 

DESIGNO AUDIÊNCIA de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o dia de de , 

às horas; 2. INTIMEM-SE as PARTES, cientificando-as de que deverão 

comparecer acompanhadas de seus advogados e, no máximo, de 03 

(três) testemunhas; 3. Caso queiram que as testemunhas sejam intimadas 

por este Juízo deverão requerer até 05 (cinco) dias antes da realização 

da audiência instrutória, nos termos do art. 34, parágrafo 1º, da Lei nº 

9.099/95; 4. Intime-se. Cumpra-se. Expedindo o necessário. Às 

p r o v i d ê n c i a s . 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

________ V I S T O S, HOMOLOGO a decisão lançada pela juiza leiga e 
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designo a audiência de instrução para o dia 23/06/2020, às 19h, mantidas 

as demais comincações da minuta ora referendada. Publicado no PJe. 

Aripuanã-MT, 23 de março de 2020. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000290-81.2019.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON JUNIOR DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ SENTENÇA Processo: 

1000290-81.2019.8.11.0088. REQUERENTE: EDSON JUNIOR DE LIMA 

REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV Vistos. Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se 

de petição intitulada “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA 

COM REPETIÇÃO DE INDÉBITOC/C TUTELA DE URGÊNCIA INAUDITA 

ALTERA PARS PARA FAZER CESSAR OS DESCONTOS 

PREVIDENCIÁRIOS ILEGAIS em face MTPREV ajuizada por CLAUDINEY DA 

SILVA. Afirma o autor que é servidor público, tendo sido realizados 

descontos indevidos em sua folha de pagamento, uma vez que as 

reduções incidiram a título de contribuição previdenciária sobre os 

recebimentos de insalubridade e cargo comissionado. Expôs que tais 

cobranças são ilegais, ante a ausência de amparo legal. Requereu, em 

sede de antecipação de tutela, a abstenção, imediata, do Requerido de 

realizar descontos previdenciários sobre insalubridade e cargo 

comissionado. ou quaisquer outras verbas de natureza indenizatória e não 

habitual. Foi deferida a ANTECIPAÇÃO DA TUTELA, a fim de determinar a 

abstenção, imediata, dos requeridos realizarem descontos previdenciários 

sobre o adicional noturno e de insalubridade e qualquer outra verba de 

natureza indenizatória e não habitual em face do autor, conforme Id- 

20807868. Pois se verificou que a probabilidade do direito estava 

estampada nos documentos juntados com a inicial. O autor comprovou que 

os requeridos realizaram descontos em sua folha de pagamento sobre os 

valores percebidos a título de insalubridade e cargo comissionado, os 

quais, aparentemente, são indevidos, uma vez que tal matéria foi 

recentemente decidida pelo STF na tese 163. Dispõe a tese 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’”. No caso, a tutela pleiteada fora deferida porque o 

desconto previdenciário indevido recai sobre as verbas de caráter 

indenizatório e não habitual as quais se demonstram ilegais. Com efeito, 

não houve audiência preliminar de conciliação, nos termos do artigo 334 

do CPC, em virtude dos requeridos serem entes públicos, os quais não 

podem transacionar. O Requerido fora devidamente citado, bem como 

apresentou Contestação. Em sede de Contestação, alegou que tanto no 

Regime Geral da Previdencia Social, quanto no Regime próprio, a base de 

calculo é a remuneração, devendo ser incorporados os ganhos habituais 

remuneratórios. Por fim, pugnou pela improcedência da presente ação, 

com pedido de afastamento da tutela antecipada. Decido. O que a parte 

Autor pretende efetivamente é a declaração de que respectivas verbas 

possuem caráter indenizatório. Dispõem o art. 201, §11, e o art. 40, §3º, 

da CF, verbis: "Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma 

de regime geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, 

observados critérios que preservem o equilíbrio econômico e atuarial, e 

atenderá, nos termos da lei, a: (...) § 11. Os ganhos habituais do 

empregado, a qualquer título, serão incorporados ao salário para efeito de 

contribuição previdenciária e consequente repercussão em benefícios, 

nos casos e na forma da lei." "Art. 40. Aos servidores titulares de cargos 

efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 

incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de 

previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do 

respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos 

pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e 

atuarial e o disposto neste artigo. (...) § 3º Para o cálculo dos proventos 

de aposentadoria, por ocasião da sua concessão, serão consideradas as 

remunerações utilizadas como base para as contribuições do servidor aos 

regimes de previdência de que tratam este artigo e o art. 201, na forma da 

lei." Como se vê, a Constituição Federal passou a adotar o regime 

previdenciário contributivo e somente se justifica a exação previdenciária 

sobre parcelas remuneratórias que possam repercutir em benefícios 

previdenciários a favor do servidor, sob pena de enriquecimento sem 

causa da Administração. Este entendimento é compartilhado pelo E. STF 

que, recentemente, ao julgar o RE 593.068, com repercussão geral 

reconhecida, fixou a tese de que “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'” (Tese 163). Tendo em vista que se 

trata de pedido de restituição de contribuição previdenciária que abrange 

período posterior a janeiro/2015; e, considerando a criação do MT PREV, 

entidade autárquica com personalidade jurídica própria, dotada de 

autonomia administrativa, financeira e patrimonial, portanto, competente 

para responder pelas restituições de contribuição previdenciária a partir 

de sua criação (Lei Complementar nº 560, de 31/12/2014), e compete ao 

ESTADO DE MATO GROSSO somente responder por valores de 

contribuições previdenciárias no período até janeiro de 2015, e ao MT 

PREV arcar com os demais valores a partir de janeiro de 2015 até a 

cessação dos descontos. Desse modo, a Autor faz jus ao recebimento 

das diferenças dos valores descontados a maior a título de contribuição 

previdenciária sobre o insalubridade e cargo comissionado, haja vista a 

incidência indevida da alíquota de 11% (onze por cento) sobre as 

mesmas, por se tratarem de verbas que não são incorporadas à 

remuneração dos servidores para fins de cálculo dos proventos de 

aposentadoria. Quanto ao índice, após o advento da Lei Estadual nº 

7.900/2003 a correção monetária será pelo Índice Geral de Preços, 

conceito disponibilidade Interna – IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas, a 

partir do pagamento indevido, acrescido de juros de mora de 1% (um) por 

cento ao mês calendário ou fração, do trânsito em julgado, nos termos das 

Súmulas 162, 188 e 523 do STJ. Dispositivos: Diante do exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial para declarar a inexigibilidade da 

contribuição previdenciária sobre as verbas de natureza indenizatória e 

não eventuais insalubridade e cargo comissionado, a) E CONDENAR o 

Requerido MTPREV na obrigação de não fazer, abstendo-se do 

lançamento de descontos dessa natureza, bem como restituir à parte 

autora os valores descontados a maior, pelos períodos de 01/2015 a 

03/2019, no montante de R$ 8.007,82(Oito Mil e Sete Reais e Oitenta e Dois 

Centavos), conforme planilha anexa, a serem acrescidos de correção 

monetária pelo Índice Geral de Preços, Conceito Disponibilidade Interna 

(IGP-DI/FGV), desde o desembolso, e juros de mora equivalentes a 1% 

(um) por cento ao mês do trânsito em julgado, respeitado o teto dos 

Juizados Especiais, nos termos do artigo 39 da Lei 9.099/95 c/c art. 27 da 

Lei 12.153/09; e, de conseqüência DECLARO EXTINTO o processo, com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. 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 MM.º Juiz Supervisor para a apreciação 

nos termos do art. 40 da lei 9.099/95. Andréia Fernandes dos Santos Juíza 

Leiga VISTOS, Ante a previsão do artigo 40 da Lei n. 9.099/95, 

HOMOLOGO PARCIALMENTEo projeto de sentença apresentado pela Juíza 

Leiga colaboradora, ALTERANDO a minuta decisória na parte dispositiva, 

modificando os índices de correção da dívida aplicados no projeto de 

sentença, na medida em que aos débitos judiciais da Fazenda Pública 

aplicam-se os índices de correção estabelecidos na Lei 9.494/97, mais 

precisamente em seu art. 1º-F, ou seja, correção monetária pelo IPCA-e e 

juros de mora pelos índices da caderneta de poupança. Com essas 

correções e modificações, homologo o projeto de sentença, e extingo o 

feito com julgamento de mérito. Publique-se e, transitada em julgado, dê-se 

início à fase de cumprimento de sentença – se requerida pelos 

vencedores – ou encaminhe-se ao arquivo em caso de silêncio dos 

interessados. Aripuanã/MT, 23 de março de 2020. FABIO PETENGILL Juiz 

de Direito em Designação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010066-54.2017.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO PORTO GOMES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAINER WILLIAMS DE FIGUEIREDO FORTES OAB - MT0014614A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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GENI DESTEFANI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RANMAR SANTYAGO ALVES AMORIM SANTOS OAB - MT21910/O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ DESPACHO Processo: 

8010066-54.2017.8.11.0088. EXEQUENTE: LUIZ ANTONIO PORTO GOMES 

EXECUTADO: GENI DESTEFANI Vistos etc. Tendo em vista a controvérsia 

apontada entre as partes, DESIGNO AUDIÊNCIA de INSTRUÇÃO e 

JULGAMENTO para o dia de de , às horas; 2. INTIMEM-SE as PARTES, 

cientificando-as de que deverão comparecer acompanhadas de seus 

advogados e, no máximo, de 03 (três) testemunhas; 3. Caso queiram que 

as testemunhas sejam intimadas por este Juízo deverão requerer até 05 

(cinco) dias antes da realização da audiência instrutória, nos termos do 

art. 34, parágrafo 1º, da Lei nº 9.099/95; 4. Intime-se. Cumpra-se. 

Expedindo o necessário. Às providências. VISTOS, Ante a previsão do 

artigo 40 da Lei n. 9.099/95, HOMOLOGO a minuta decisória e designo 

audiência para o dia 24/06/2020, às 19h , mantendo no demais a decisão 

exarada . Aripuanã/MT, data da assinatura no sistema. FABIO PETENGILL 

Juiz de Direito em Designação

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000175-94.2018.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO VALDENIR CALIARE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO VALDENIR CALIARE OAB - MT13443-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ DECISÃO Processo: 

1000175-94.2018.8.11.0088. EXEQUENTE: ANTONIO VALDENIR CALIARE 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO VISTOS. Não havendo 

impugnação, homologo os cálculos apresentados pela exequente. Em 

cumprimento aos Provimentos nº 11/2017 – CM e nº06/2020, determino a 

utilização do sistema SRP 2.0 para liquidação do débito, devendo o feito 

ser encaminhado ao Cartório Distribuidor e Contador para as devidas 

providências. Após, expeça-se a requisição de pagamento nos moldes do 

que determina o art. 535, do CPC. Se ultrapassado o prazo a que alude o 

art. 17, § 2º da Lei Federal n. 10.259/2001, dê-se vista ao exequente. Por 

fim, intime-se o exequente para apresentar e depositar em cartório as 

certidões de honorários exequendas, devendo a Serventia arquivar tais 

documentos em pasta própria, permaneçam os autos em Secretaria até o 

cumprimento integral das determinações aqui exaradas. Às providências. 

Aripuanã/MT, 19 de março de 2020. FABIO PETENGILL Juiz de Direito em 

Designação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010135-62.2012.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO ANTONIO SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID CLEMENTE RUDY OAB - MT14787-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEUZA RODRIGUES PINTO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ SENTENÇA Processo: 

8010135-62.2012.8.11.0088. EXEQUENTE: MARCIO ANTONIO SANTOS 

EXECUTADO: NEUZA RODRIGUES PINTO VISTOS. Cuida-se de ação de 

execução de titulo extrajudicial, verbalizada por Marcio Antonio Santos em 

desfavor de Neuza Rodrigues Pinto, objetivando a satisfação da divida 

exequenda, nascida de notas promissórias (id. 8867833). Compulsando os 

autos, denota-se que tramita o feito por mais 7 anos sem qualquer 

efetividade/proveito, devidamente citada a executada, manifestou-se na 

demanda opondo embargos á execução( id. . 8867874) e, 

consequentemente foi apresentado impugnação aos embargos (id. 

8867874), conclusos os autos para deliberações, sendo prolatada 

decisão extintiva, diante intempestividades da peça defensiva (id. 

13681678) e, após a prolação da decisão não foram 

requerida/manifestada qualquer impulso ao feito deste a data de 

15/06/2018 (id. 13681678). Primeiramente, insta consignar que se tratando 

de ação que tramita perante o rito sumaríssimo (JEC/JECRIM), estão os 

atos processuais orientados pelos critérios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade nos termos em que 

dispõe o artigo 2º da Lei nº 9099/95, competindo às partes as partes 

obedeceram os pressupostos processuais vinculadas a Lei supracitada, a 

rigor indo o objetivo do rito sumaríssimo totalmente ao contrario ao caso 

em tela, qual seja, a demora na resolução da demanda e a, inefetividade 

do pleito, ocasionando superlotação de processos nos Juizado Especiais. 

Ademais, constatado o abandono do feito pelo polo ativo e passivo da 

demanda e, estando o processo eletrônico paralisado por mais de 1 ano, 

sem qualquer impulso (id. 13681678), a extinção do processo com 

fundamento no artigo 485, inciso III, do NCPC, se aplicara quando a parte 

autora deixar de dar efetivo impulso ao feito ou não promover os atos e 

diligências que lhe competir, abandonando a causa por mais de 30 (trinta 

dias). Na hipótese dos autos, o prosseguimento regular do feito restou 

obstaculizado em razão da inércia da parte requerente que, ocasionando 

a paralisação do feito, cumpre ressaltar que a extinção do processo 

independe, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das partes, 

nos termos do artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. Dessa forma, é de rigor 

extinguir o feito sem resolução do mérito, ante o desinteresse da parte 

requerente. Nesses moldes, ante a desídia processual da parte autora, 

JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 

51, § 1º, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 485, III, do Código de Processo Civil. 

Saliento, outrossim, que a parte somente poderá ingressar com nova 

reclamação sobre o mesmo fato após efetuar o pagamento das custas 

deste processo, nos termos do que dispõe o artigo 51, inciso I, e §§1º e 

2º, que, mediante instituto da analogia, aplica-se ao abandono da causa 

c/c artigo 486, §2º, do CPC. Sem custas processuais a teor do disposto no 

artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações pertinentes. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Aripuanã/MT, 23 de março de 2020. FABIO PETENGILL, Juiz de 

Direito em Designação.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010161-89.2014.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE CARDOSO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA MEDEIROS OAB - MT0009831S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA RODRIGUES DA MATA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ DESPACHO Processo: 

8010161-89.2014.8.11.0088. EXEQUENTE: MARLENE CARDOSO DA 

SILVA EXECUTADO: MARIA RODRIGUES DA MATA V I S T O S, 

Manifesta-se o exequente requerendo a realização de constrição de 

ativos financeiros existentes nas contas bancárias do executado, 

indicando o valor atualizado da divida R$ 28.746,85 conforme calculo 

acostados aos autos (id. 13280513). Compulsando os autos, de um 

simples passar de olhos pelo cálculo atualizado da divida apresentado 

pelo exequente, verifica-se excesso de execução, porque a atualização 

da dívida desobedece o que foi expressamente pactuado entre as partes 

e capitaliza, sem lastro legal nem contratual, a dívida, o que já serve a 

concluir que toda planilha de cálculos deve ser refeita, primeiro para que a 

atualização se dê a partir dos valores originalmente estabelecidos e não 

com incidência de juros capitalizados sobre a primeira atualização já feita 

ao tempo do ajuizamento da execução, e segundo para se adequar à 

regra do art. 524 do NCPC, isto é, indicar índices, períodos, método de 

atualização do crédito. Neste passo, rejeito o petitório de id. 13280490 e, 

determino a intimação do credor para apresentar cálculo atualizado da 

divida de forma correta, devendo ser observado pela parte, que o valor 

atualizado da divida deve sobrevir de forma discriminada, respeitando os 

juros e correção monetária indecentes no rito sumaríssimo, nos termos em 

que dispõe o artigo 524 do Código de Processo Civil c/c enunciado 97 do 

FONAJE, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção por desídia. Às 

providências. Aripuanã/MT, 23 de março de 2020. FABIO PETENGILL Juiz 

de Direito em Designação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010067-73.2016.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

APOLONIO SANDRO GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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WAINER WILLIAMS DE FIGUEIREDO FORTES OAB - MT0014614A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVIANI GRASSI ALMEIDA ALVARENGA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLA CRISTINA PEREIRA PETRONILHO OAB - ES21880 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ SENTENÇA Processo: 

8010067-73.2016.8.11.0088. REQUERENTE: APOLONIO SANDRO GOMES 

REQUERIDO: VIVIANI GRASSI ALMEIDA ALVARENGA - ME Vistos. O 

reclamante ajuizou a presente ação visando à cobrança da quantia R$ 

7.040,29 (sete mil e quarenta reais e vinte e nove centavos), representada 

por um cheque. As partes compareceram à sessão de conciliação, porém 

esta fora infrutífera. Em sede de Contestação a Requerida afirmou que 

pagou integralmente os referidos cheques à pessoa de Sr. Robson Pereira 

Rangel, proprietário da empresa Rangel Comércio de Madeiras e 

Esquadrias LTDA- ME. Pois bem. Compulsando os autos, verifica-se que o 

Autor juntou copias dos cheques objeto da lide, comprovando assim que é 

credor da Requerida. Contudo a Requerida não juntou provas dos fatos 

narrados na Contestação, bem como, não juntou comprovantes de que 

pagou os valores acima mencionados, conforme alegado. Com efeito, a 

cobrança é devida, já que os documentos acostados aos autos não têm o 

condão de levar à conclusão diversa daquela que aponta a veracidade do 

alegado pelo reclamante. Pois conforme o artigo 373, I e II, do CPC/15 que 

consagrou, como regra, a distribuição estática, fazendo recair sobre o 

autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito e sobre o 

réu o de comprovar os fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do 

direito do autor. No caso em tela, o Requerente comprovou fatos 

constitutivos de seu direito, e por outro lado, a Requerida não comprovou 

os fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito do autor. Anoto, 

ainda, que deve ser observado o atual juros de mora: posicionamento do 

Superior Tribunal de Justiça, quanto à atualização monetária e 

STJ-0660014) RECURSO ESPECIAL. REEXAMEDEPROVAS, EM 

SEDEDERECURSO ESPECIAL .  INV IAB IL IDADE.CHE Q U E. 

INEXISTÊNCIADEQUITAÇÃO REGULAR DO DÉBITO REPRESENTADO PELA 

CÁRTULA. EM QUALQUER AÇÃO UTILIZADA PELO PORTADOR PARA 

COBRANÇADECHEQUE, ACORREÇÃOMONETÁRIAINCIDE A PARTIR DA 

DATADEEMISSÃO ESTAMPADA NA CÁRTULA, E OSJUROSDEMORAA 

CONTAR DA PRIMEIRA APRESENTAÇÃO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA 

SACADA OU CÂMARADECOMPENSAÇÃO. TEMASDEDIREITO MATERIAL, 

DISCIPLINADOS PELOART. 52, INCISOS, DA LEI Nº 7.357/1985. RECURSO 

ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.(Recurso Especial nº 1.361.587/MG 

(2013/0002799-2), STJ, Rel. Luis Felipe Salomão. DJe 19.10.2016). Diante 

do exposto, julgo procedente o pedido aqui formulado pelo Reclamante, 

condenando a Requerida ao pagamento da quantia de quantia R$ 7.040,29 

(sete mil e quarenta reais e vinte e nove centavos), com atualização 

monetária a partir da data da emissão estampada na cártula, pelo INPC, e 

com incidência de juros de mora de 1% ao mês, a contar da primeira 

apresentação à instituição financeira e na forma do art. 406 do Código 

Civil. Transitada em julgado, intime-se para pagamento da dívida no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de prosseguimento da execução com 

incidência de multa de 10% (art. 523, §1º, CPC). Por consequência, com 

fulcro no inciso I, do artigo 487, do Código de Processo Civil, e JULGO 

EXTINTO o processo com resolução do mérito. DESCABE condenação ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios por força 

do art. 55, caput, da Lei n.º 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, 

com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao MM.º Juiz 

Supervisor para a apreciação nos termos do art. 40 da lei 9.099/95. 

ANDREIA FERNANDES DOS SANTOS Juíza Leiga VISTOS, Ante a previsão 

do artigo 40 da Lei n. 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de sentença 

apresentado pela Juíza Leiga, acrescentando, para evitar alegações 

futuras de incompletude da sentença, que o procedimento sumaríssimo 

não comporta intervenção de terceiros, sendo descabida a denunciação 

da lide feita na contestação, inclusive porque nada há nos autos que 

justifique o chamamento do terceiro à lide, razão porque referendo o 

projeto de sentença e extingo o feito com julgamento de mérito, a fim de 

que a decisão produza seus regulares efeitos. Aripuanã/MT, data da 

assinatura no sistema. 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 o teor 

da Portaria Conjunta nº 249/2020, a qual determina o fechamento das 

portas, suspensão do atendimento, de prazos e audiências em todo âmbito 

do Poder Judiciário Estadual no período de 20.03.2020 a 20.04.2020, 

CANCELO a audiência designada no presente feito. Deixo, neste momento, 

de designar nova data para a solenidade em razão da peculiaridade do 

caso. Restabelecida a normalidade, retornem conclusos. Intimem-se. Às 

providências. Aripuanã/MT, 19 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 o teor 

da Portaria Conjunta nº 249/2020, a qual determina o fechamento das 

portas, suspensão do atendimento, de prazos e audiências em todo âmbito 

do Poder Judiciário Estadual no período de 20.03.2020 a 20.04.2020, 

CANCELO a audiência designada no presente feito. Deixo, neste momento, 

de designar nova data para a solenidade em razão da peculiaridade do 

caso. Restabelecida a normalidade, retornem conclusos. Intimem-se. Às 

providências. Aripuanã/MT, 19 de março de 2020. FABIO PETENGILL, Juiz 

de Direito em Designação

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000255-24.2019.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES OAB - MT7437/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ DESPACHO Processo: 

1000255-24.2019.8.11.0088. EXEQUENTE: JULIO CESAR PILEGI 

RODRIGUES EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Compulsando os 

Autos, verifico que já encontra-se sentenciado, no id- 19530741 pagina 

48/49. Desta forma, encaminho p MM.JUIZ para exame e apreciação. 

Andreia Fernandes dos Santos Juiza Leiga ARIPUANÃ, 16 de março de 
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2 0 2 0 . 

____________________________________________________________

_________________________________________________________ 

VISTOS etc Já tendo sido sentenciada a ação, a conclusão à Juíza Leiga 

era desnecessária, como bem apontado pela auxiliar do juízo, razão 

porque homologo a decisão de devolução dos autos para a Secretaria, a 

fim de que certifique o decurso de eventual prazo recursal às partes e 

promova o arquivamento do feito no caso de inexistência de pedido de 

cumprimento de sentença, ou altere a classe processual na hipótese de 

formulada a pretensão executória. Cumpra-se. Publicado no PJe. 

Aripuanã/MT, 21 de março de 2020. FABIO PETENGILL Juiz de Direito em 

Designação

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000295-06.2019.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID CLEMENTE RUDY (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID CLEMENTE RUDY OAB - MT14787-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ SENTENÇA Processo: 

1000295-06.2019.8.11.0088. EXEQUENTE: DAVID CLEMENTE RUDY 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Dispensado o relatório, 

nos termos do artigo 38 da Lei 9.099, de 1995, passo a breve resumo dos 

fatos relevantes do feito. Trata-se de ACAO DE EXECUCAO CONTRA A 

FAZENDA PUBLICA, ajuizada por DAVID CLEMENTE RUDY, em desfavor 

do ESTADO DE MATO GROSSO, fundada Execução de Titulo Executivo, 

de honorários advocatícios como defensor dativo, referente ao processo 

de numero: Certidão nº 53238, URH’S 8; Certidão nº 51731, URH’S 8; 

Certidão nº 52740, URH’S 8; Certidão nº 53197, URH’S 8; A parte 

exeqüente postula o total de 32 URH’S, no valor R$22.400,00 ( vinte dois 

mil, quatrocentos reais). Recebida a Emenda à inicial, fora determinada a 

citação da parte executada. Devidamente citada, a parte executada não 

opôs embargos à execução, contudo requereu a juntada das certidões 

originais em cartório. O Exeqüente apresentou as referidas certidões, as 

quais foram devidamente arquivadas pelo cartório. Eis o breve relato. 

Passo à fundamentação. O processo comporta julgamento no estado em 

que se encontra, eis que a matéria nele versada envolve apenas matéria 

de direito, estando as alegações suportadas em provas documentais, 

dispensando-se maior dilação probatória ou oitiva de testemunhas. Sendo 

assim, como no caso os documentos juntados aos autos são suficientes 

para o julgamento da demanda, não há necessidade de produção de 

outras provas. Atente-se que “a decisão judicial que arbitra honorários 

advocatícios a defensor dativo possui natureza de título executivo, liquido, 

certo e exigível, na forma dos arts. 24 do Estatuto da Advocacia e 585, V, 

do CPC independentemente da participação do Estado no processo e de 

apresentação à esfera administrativa para a formação do título”. 

Precedentes: STJ, AgRg no REsp 1537336/MG, Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, T2, DJe 28/09/2015; STJ, AgRg 1.370.209/ES, Rel. 

Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 14/06/2013; STJ, 

AgRg no AREsp 544.073/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 14/10/2014, DJe 20/10/2014. Tendo em 

vista a ausência de embargos e a certeza, liquidez e exigibilidade da 

decisão que arbitrou os honorários, cabe sua homologação. Ante o 

exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e HOMOLOGO o cálculo 

apresentado pela parte exeqüente de valor R$22.400,00 (vinte dois mil, 

quatrocentos reais), correspondente às certidões de honorários por 

atuação como defensor dativo nos processos referidos acima. 

EXPEÇA-SE a pertinente Requisição de Pequeno Valor (RPV) e/ou 

Precatório, isso para pagamento do débito, atentando-se às normas 

pertinentes (e. g., arts. 535, §3º, do CPC e 100, caput e §3º, da 

Constituição Federal), especialmente o contido na Lei 10.656/17 (limite 

para RPV) e no Provimento 11/2017, do Conselho da Magistratura de Mato 

Grosso (procedimento para pagamento por meio de RPV); Com fulcro no 

artigo 85, §7º, do Código de Processo Civil, deixo de condenar em 

honorários advocatícios (STF, 2ª Turma. Ag-R no Ag-R no AI 589.488/RS. 

Rel. Min. Ayres Britto. Dje 25.04.12). Com fulcro no artigo 39, da Lei 

6.830/80, deixo de condenar a Fazenda Pública ao pagamento das custas. 

Submeto os autos ao MM.º Juiz Supervisor para a apreciação nos termos 

do art. 40 da lei 9.099/95. Andréia Fernandes dos Santos Juíza Leiga 

VISTOS, Ante a previsão do artigo 40 da Lei n. 9.099/95, HOMOLOGO o 

projeto de sentença apresentado pela Juíza Leiga, e extingo o feito com 

julgamento de mérito, a fim de que a decisão produza seus regulares 

efeitos. Aripuanã/MT, 21 de março de 2020. FABIO PETENGILL Juiz de 

Direito em Designação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000065-27.2020.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR RODRIGUES DA SILVA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR RODRIGUES DA SILVA OAB - 432.247.921-91 (REPRESENTANTE)

RANMAR SANTYAGO ALVES AMORIM SANTOS OAB - MT21910/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARIANE FERREIRA DE SOUZA (REQUERIDO)

DIEGO ZEFERINO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ DESPACHO Processo: 

1000065-27.2020.8.11.0088. REQUERENTE: GILMAR RODRIGUES DA 

SILVA - EPP REPRESENTANTE: GILMAR RODRIGUES DA SILVA 

REQUERIDO: ARIANE FERREIRA DE SOUZA, DIEGO ZEFERINO VISTOS. 

Ante o teor da Portaria Conjunta nº 249/2020, a qual determina o 

fechamento das portas, suspensão do atendimento, de prazos e 

audiências em todo âmbito do Poder Judiciário Estadual no período de 

20.03.2020 a 20.04.2020, CANCELO a audiência designada no presente 

feito. Deixo, neste momento, de designar nova data para a solenidade em 

razão da peculiaridade do caso. Restabelecida a normalidade, retornem 

conclusos. Intimem-se. Às providências. Aripuanã/MT, 19 de março de 

2020. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito em Designação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000232-78.2019.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZEU CAMARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RANMAR SANTYAGO ALVES AMORIM SANTOS OAB - MT21910/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MONTEIRO RENT'A CAR LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIZEU DOS SANTOS PAULINO OAB - AC3650 (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, intimo a parte autora para 

comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 02 de julho 

de 2019, às 13h30min, que realizar-se-á na sala de audiências de 

conciliação deste Juízo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000232-78.2019.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZEU CAMARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RANMAR SANTYAGO ALVES AMORIM SANTOS OAB - MT21910/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MONTEIRO RENT'A CAR LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIZEU DOS SANTOS PAULINO OAB - AC3650 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ DESPACHO Processo: 

1000232-78.2019.8.11.0088. REQUERENTE: ELIZEU CAMARA REQUERIDO: 

MONTEIRO RENT'A CAR LTDA - EPP VISTOS. Ante o teor da Portaria 

Conjunta nº 249/2020, a qual determina o fechamento das portas, 

suspensão do atendimento, de prazos e audiências em todo âmbito do 

Poder Judiciário Estadual no período de 20.03.2020 a 20.04.2020, 

CANCELO a audiência designada no presente feito. Deixo, neste momento, 

de designar nova data para a solenidade em razão da peculiaridade do 

caso. Restabelecida a normalidade, retornem conclusos. Intimem-se. Às 

providências. Aripuanã/MT, 19 de março de 2020. FABIO PETENGILL, Juiz 

de Direito em Designação
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000122-45.2020.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

VILMAR ANTONIO MISSIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DJESSICA LUANA MISSIO OAB - MT19397 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ DESPACHO Processo: 

1000122-45.2020.8.11.0088. AUTOR: VILMAR ANTONIO MISSIO REU: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VISTOS. 

Ante o teor da Portaria Conjunta nº 249/2020, a qual determina o 

fechamento das portas, suspensão do atendimento, de prazos e 

audiências em todo âmbito do Poder Judiciário Estadual no período de 

20.03.2020 a 20.04.2020, CANCELO a audiência designada no presente 

feito. Deixo, neste momento, de designar nova data para a solenidade em 

razão da peculiaridade do caso. Restabelecida a normalidade, retornem 

conclusos. Intimem-se. Às providências. Aripuanã/MT, 19 de março de 

2020. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito em Designação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000008-77.2018.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

NEUSA MULLER - AUTO ELETRICA - ME (REQUERENTE)

NEUSA MULLER (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO MARQUES DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DAIANE MARQUES RODRIGUES OAB - MT20653/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ DESPACHO Processo: 

1000008-77.2018.8.11.0088. REQUERENTE: NEUSA MULLER, NEUSA 

MULLER - AUTO ELETRICA - ME REQUERIDO: MARCIO MARQUES DA 

SILVA VISTOS. Ante o teor da Portaria Conjunta nº 249/2020, a qual 

determina o fechamento das portas, suspensão do atendimento, de 

prazos e audiências em todo âmbito do Poder Judiciário Estadual no 

período de 20.03.2020 a 20.04.2020, CANCELO a audiência designada no 

presente feito. Deixo, neste momento, de designar nova data para a 

solenidade em razão da peculiaridade do caso. Restabelecida a 

normalidade, retornem conclusos. Intimem-se. Às providências. 

Aripuanã/MT, 19 de março de 2020. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito em 

Designação

Sentença

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000529-85.2019.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

WAINER WILLIAMS DE FIGUEIREDO FORTES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Clara Yara de Figueiredo Fortes OAB - MT15139-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ SENTENÇA Processo: 

1000529-85.2019.8.11.0088. EXEQUENTE: WAINER WILLIAMS DE 

FIGUEIREDO FORTES EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, 

etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/1995. Prima facie, convém declarar, de ofício, a PRESCRIÇÃO do 

título executivo discutidos na lide, eis que pelas certidões acostadas junto 

ao id.22099157, dos autos código n. 67921 (expedida em 25/01/2019), 

código n. 82075 (expedida em 04/04/2019), vislumbro que as mesmas 

foram expedidas no ano de 2019, tornando assim exequíveis, tendo em 

vista a data do ajuizamento desta demanda em 26/07/2019, segundo 

dicção do artigo 1º do Decreto n. 20.910/1932, qual prediz que: “ Art. 1º 

As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim 

todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou 

municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos 

contados da data do ato ou fato do qual se originarem. Decido. Versa o 

presente sobre AÇÃO DE EXECUÇÃO proposta por WAINER WILLIAMS DE 

FIGUEREDO FORTES em desfavor de ESTADO DE MATO GROSSO, 

objetivando o recebimento do valor de R$ 10.213,72 (dez mil e duzentos e 

treze reais e setenta e dois centavos), fundada Execução de Título 

Executivo, de honorários advocatícios como defensor dativo, referente 

aos processos de número: a) CERTIDÃO CÓDIGO 67921 – 10 (dez) URH’s 

– R$ 9.285,20 (nove mil e duzentos e oitenta e cinco reais e vinte 

centavos); b) CERTIDÃO CÓDIGO 82075 – 1 (um) URH – R$ 928.52 

(novecentos e vinte e oito reais e cinquenta e dois centavos). A parte 

exequente postula o valor total de R$ 10.213,72 (dez mil e duzentos e 

treze reais e setenta e dois centavos). Recebida a inicial, fora determinada 

a citação da parte executada. Devidamente citada, a parte Executada não 

se manifestou no processo de Execução, conforme certidão id. 29558123. 

Eis o breve relato. Passo à fundamentação. O processo comporta 

julgamento no estado em que se encontra, eis que a matéria nele versada 

envolve apenas matéria de direito, estando as alegações suportadas em 

provas documentais, dispensando-se maior dilação probatória ou oitiva de 

testemunhas. Sendo assim, como no caso os documentos juntados aos 

autos são suficientes para o julgamento da demanda, não há necessidade 

de produção de outras provas. Atente-se que “a decisão judicial que 

arbitra honorários advocatícios a defensor dativo possui natureza de título 

executivo, liquido, certo e exigível, na forma dos arts. 24 do Estatuto da 

Advocacia e 585, V, do CPC independentemente da participação do 

Estado no processo e de apresentação à esfera administrativa para a 

formação do título”. Precedentes: STJ, AgRg no REsp 1537336/MG, 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, T2, DJe 28/09/2015; STJ, AgRg 

1.370.209/ES, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 

14/06/2013; STJ, AgRg no AREsp 544.073/PR, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/10/2014, DJe 

20/10/2014. Tendo em vista a ausência de embargos e a certeza, liquidez 

e exigibilidade da decisão que arbitrou os honorários, cabe sua 

homologação. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão assiste à parte exequente. Por sua vez a 

executada em manifestação, oportunidade de impugnação, não atacou a 

presente execução com nenhum argumento inserto no dispositivo legal do 

artigo 535 do NCPC/2015, tampouco apresentou posteriormente cálculos, 

de forma a contrariar os apresentados pela parte exequente, precluindo 

assim, sua oportunidade processual. Neste fito, vislumbro que outro 

caminho não há senão homologar o valor executado, em razão de que 

restou incontroverso pelas partes o direito da parte exequente no 

recebimento de honorários sucumbenciais. Ante o exposto, julgo 

procedente a pretensão contida na inicial para o fim de HOMOLOGAR E 

CONDENAR a parte executada a pagar à parte exequente a importância de 

R$ 12.999,14 (doze mil, novecentos e noventa e nove reais e quatorze 

centavos) e o faço, com resolução de mérito, a teor do que dispõe o 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, Expeça-se RPV em favor da parte exequente. Deixo de 

condenar as partes ao pagamento de custas processuais e honorários 

advocatícios em virtude do exposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95. Registro 

automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro 

respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, 

baixe-se e arquive-se. Submeto os autos ao MM.º Juiz togado para a 

apreciação nos termos do art. 40 da lei 9.099/95. Tatiane Pereira Barros – 

Juíza Leiga V I S T O S, HOMOLOGO, para que surta seus efeitos legais, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

lei nº 9099/95. Sem custas, nem honorários, na forma da Lei 9099/95. 

Após o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais, dê-se baixa 

e arquivem-se. P.I.C. Aripuanã-MT, 20 de março de 2020. FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000605-12.2019.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR PEREIRA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOACIR PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14462/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):
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FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ SENTENÇA Processo: 

1000605-12.2019.8.11.0088. EXEQUENTE: MOACIR PEREIRA DOS 

SANTOS EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Dispenso 

o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/1995. Prima 

facie, convém declarar, de ofício, a PRESCRIÇÃO do título executivo 

discutidos na lide, eis que pelas certidões acostadas junto ao id.22913388, 

dos autos código n. 70156 (expedida em 11/01/2018), código n. 71804 

(expedida em 24/01/2018), autos código n. 67289 (expedida em 

30/01/2018), código n. 73290 (expedida em 07/02/2018), código n. 32332 

(expedida em 23/02/2018), código n. 73030 (expedida em 08/03/2018), 

código n. 75107 (expedida em 30/01/2018), código n. 68683 (expedida em 

11/12/2018), código n. 36355 (expedida em 05/12/2018), código n. 79665 

(expedida em 28/11/2018), código n. 76468 (expedida em 10/10/2018), 

código n. 69607 (expedida em 02/10/2018), código n. 74788 (expedida em 

28/09/2018), código n. 79176 (expedida em 25/09/2018), código n. 60751 

(expedida em 10/07/2018), código n. 75810 (expedida em 07/05/2018), 

código n. 67293 (expedida em 26/04/2018), código n. 67289 (expedida em 

30/01/2018), código n. 72189 (expedida em 26/04/2018), código n. 70596 

(expedida em 25/04/2018), código n. 72587 (expedida em 18/04/2018), 

código n. 67293 (expedida em 26/04/2018), código n. 75107 (expedida em 

10/04/2018), vislumbro que as mesmas foram expedidas no ano de 2018, 

vislumbro que as mesmas foram expedidas no ano de 2018, vislumbro que 

as mesmas foram expedidas no ano de 2018, vislumbro que as mesmas 

foram expedidas no ano de 2018, vislumbro que as mesmas foram 

expedidas no ano de 2018, vislumbro que as mesmas foram expedidas no 

ano de 2018, vislumbro que as mesmas foram expedidas no ano de 2018, 

vislumbro que as mesmas foram expedidas no ano de 2018, vislumbro que 

as mesmas foram expedidas no ano de 2018, vislumbro que as mesmas 

foram expedidas no ano de 2018, vislumbro que as mesmas foram 

expedidas no ano de 2018, vislumbro que as mesmas foram expedidas no 

ano de 2018, vislumbro que as mesmas foram expedidas no ano de 2018, 

vislumbro que as mesmas foram expedidas no ano de 2018, tornando 

assim exequíveis, tendo em vista a data do ajuizamento desta demanda em 

27/08/2019, segundo dicção do artigo 1º do Decreto n. 20.910/1932, qual 

prediz que: “ Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos 

Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda 

federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem 

em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem. 

Decido. Versa o presente sobre AÇÃO DE EXECUÇÃO proposta por 

MOACIR PEREIRA DOS SANTOS em desfavor de ESTADO DE MATO 

GROSSO, objetivando o recebimento do valor de R$ 32.394,55 (trinta e 

dois mil, trezentos e noventa e quatro reais e cinquenta e cinco centavos), 

fundada Execução de Título Executivo, de honorários advocatícios como 

defensor dativo. Recebida a inicial, fora determinada a citação da parte 

executada. Devidamente citada, a parte Executada não se manifestou no 

processo de Execução, conforme certidão id. 29558106. Eis o breve 

relato. Passo à fundamentação. O processo comporta julgamento no 

estado em que se encontra, eis que a matéria nele versada envolve 

apenas matéria de direito, estando as alegações suportadas em provas 

documentais, dispensando-se maior dilação probatória ou oitiva de 

testemunhas. Sendo assim, como no caso os documentos juntados aos 

autos são suficientes para o julgamento da demanda, não há necessidade 

de produção de outras provas. Atente-se que “a decisão judicial que 

arbitra honorários advocatícios a defensor dativo possui natureza de título 

executivo, liquido, certo e exigível, na forma dos arts. 24 do Estatuto da 

Advocacia e 585, V, do CPC independentemente da participação do 

Estado no processo e de apresentação à esfera administrativa para a 

formação do título”. Precedentes: STJ, AgRg no REsp 1537336/MG, 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, T2, DJe 28/09/2015; STJ, AgRg 

1.370.209/ES, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 

14/06/2013; STJ, AgRg no AREsp 544.073/PR, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/10/2014, DJe 

20/10/2014. Tendo em vista a ausência de embargos e a certeza, liquidez 

e exigibilidade da decisão que arbitrou os honorários, cabe sua 

homologação. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão assiste à parte exequente. Por sua vez a 

executada em manifestação, oportunidade de impugnação, não atacou a 

presente execução com nenhum argumento inserto no dispositivo legal do 

artigo 535 do CPC, tampouco apresentou posteriormente cálculos, de 

forma a contrariar os apresentados pela parte exequente, precluindo 

assim, sua oportunidade processual. Neste fito, vislumbro que outro 

caminho não há senão homologar o valor executado, em razão de que 

restou incontroverso pelas partes o direito da parte exequente no 

recebimento de honorários sucumbenciais. Ante o exposto, julgo 

procedente a pretensão contida na inicial para o fim de HOMOLOGAR E 

CONDENAR a parte executada a pagar à parte exequente a importância de 

R$ 32.394,55 (trinta e dois mil, trezentos e noventa e quatro reais e 

cinquenta e cinco centavos), e o faço, com resolução de mérito, a teor do 

que dispõe o 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, Expeça-se RPV em favor da parte 

exequente. Deixo de condenar as partes ao pagamento de custas 

processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no art. 55 

da Lei nº 9.099/95. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. Submeto os autos ao MM.º 

Juiz togado para a apreciação nos termos do art. 40 da lei 9.099/95. 

Tatiane Pereira Barros – Juíza Leiga V I S T O S, HOMOLOGO 

PARCIALMENTE, para que surta seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da lei nº 9099/95, 

promovendo as seguintes modificações na minuta decisória: A confusa 

redação do primeiro parágrafo decisório aparenta no início da oração 

afirmar que os débitos executados estariam prescritos, porém a leitura do 

texto permite inferir que se busca demonstrar que as certidões 

correspondem a títulos emitidos menos de 5 anos antes do ajuizamento da 

ação e portanto ainda não prescritos, havendo de ser feito esse 

necessário esclarecimento. Doutro passo, por um simples passar de olhos 

na peça inicial verifica-se que o exequente, equivocadamente, atualizou 

por índices gerais (INPC e juros de mora de 1% a.m.) o valor das URHs 

postas em cobrança, o que contraria entendimento jurisprudencial, a uma 

porque o valor da URH é o da data da propositura da execução ou da 

expedição da RPV, conforme remansoso entendimento jurisprudencial e 

portanto não há que se falar em atualização dele ao talante do credor, e a 

duas porque, ainda que se entendesse cabível a atualização, ela deve ser 

feita segundo o que preconiza o art. 1º-F da Lei n. 9.494/97 que trata da 

atualização dos débitos judiciais da Fazenda Pública. Sendo assim altero a 

conclusão decisória, para condenar a Fazenda Estadual ao pagamento de 

30 URHs, corrigidos ao tempo do pagamento ou da expedição da 

RPV/precatório. No demais aprovo a minuta decisória para que surja seus 

efeitos, integrando-a a este dispositivo. 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. Publicado no PJe. 

Aripuanã-MT, 20 de março de 2020. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000527-18.2019.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

WAINER WILLIAMS DE FIGUEIREDO FORTES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Clara Yara de Figueiredo Fortes OAB - MT15139-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ SENTENÇA Processo: 

1000527-18.2019.8.11.0088. EXEQUENTE: WAINER WILLIAMS DE 

FIGUEIREDO FORTES EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, 

etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/1995. Prima facie, convém declarar, de ofício, a PRESCRIÇÃO do 

título executivo discutidos na lide, eis que pelas certidões acostadas junto 

ao id.22098686, dos autos código n. 52100 (expedida em 02/01/2019), 

código n. 58572 (expedida em 26/02/2019), código n. 81960 (expedida em 

04/04/2019), vislumbro que as mesmas foram expedidas no ano de 2019, 

tornando assim exequíveis, tendo em vista a data do ajuizamento desta 

demanda em 26/07/2019, segundo dicção do artigo 1º do Decreto n. 

20.910/1932, qual prediz que: “ Art. 1º As dívidas passivas da União, dos 

Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação 

contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua 

natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do 
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qual se originarem. Decido. Versa o presente sobre AÇÃO DE EXECUÇÃO 

proposta por WAINER WILLIAMS DE FIGUEIREDO em desfavor de ESTADO 

DE MATO GROSSO, objetivando o recebimento do valor de PERFAZENDO 

UM TOTAL DE R$ PERFAZENDO UM TOTAL DE R$ 13.927,80 (treze mil e 

novecentos e vinte e sete reais e oitenta centavos), fundada Execução de 

Título Executivo, de honorários advocatícios como defensor dativo. 

Recebida a inicial, fora determinada a citação da parte executada. 

Devidamente citada, a parte Executada não se manifestou no processo de 

Execução, conforme certidão id. 27796072. Eis o breve relato. Passo à 

fundamentação. O processo comporta julgamento no estado em que se 

encontra, eis que a matéria nele versada envolve apenas matéria de 

direito, estando as alegações suportadas em provas documentais, 

dispensando-se maior dilação probatória ou oitiva de testemunhas. Sendo 

assim, como no caso os documentos juntados aos autos são suficientes 

para o julgamento da demanda, não há necessidade de produção de 

outras provas. Atente-se que “a decisão judicial que arbitra honorários 

advocatícios a defensor dativo possui natureza de título executivo, liquido, 

certo e exigível, na forma dos arts. 24 do Estatuto da Advocacia e 585, V, 

do CPC independentemente da participação do Estado no processo e de 

apresentação à esfera administrativa para a formação do título”. 

Precedentes: STJ, AgRg no REsp 1537336/MG, Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, T2, DJe 28/09/2015; STJ, AgRg 1.370.209/ES, Rel. 

Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 14/06/2013; STJ, 

AgRg no AREsp 544.073/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 14/10/2014, DJe 20/10/2014. Tendo em 

vista a ausência de embargos e a certeza, liquidez e exigibilidade da 

decisão que arbitrou os honorários, cabe sua homologação. Em análise 

aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

razão assiste à parte exequente. Por sua vez a executada em 

manifestação, oportunidade de impugnação, não atacou a presente 

execução com nenhum argumento inserto no dispositivo legal do artigo 

535 do NCPC/2015, tampouco apresentou posteriormente cálculos, de 

forma a contrariar os apresentados pela parte exequente, precluindo 

assim, sua oportunidade processual. Neste fito, vislumbro que outro 

caminho não há senão homologar o valor executado, em razão de que 

restou incontroverso pelas partes o direito da parte exequente no 

recebimento de honorários sucumbenciais. Ante o exposto, julgo 

procedente a pretensão contida na inicial para o fim de HOMOLOGAR E 

CONDENAR a parte executada a pagar à parte exequente a importância de 

R$ 13.927,80 (treze mil e novecentos e vinte e sete reais e oitenta 

centavos), e o faço, com resolução de mérito, a teor do que dispõe o 

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, Expeça-se RPV em favor da parte exequente. Deixo de 

condenar as partes ao pagamento de custas processuais e honorários 

advocatícios em virtude do exposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95. Registro 

automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro 

respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, 

baixe-se e arquive-se. Submeto os autos ao MM.º Juiz togado para a 

apreciação nos termos do art. 40 da lei 9.099/95. Tatiane Pereira Barros – 

Juíza Leiga V I S T O S, HOMOLOGO, para que surta seus efeitos legais, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

lei nº 9099/95. Sem custas, nem honorários, na forma da Lei 9099/95. 

Após o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais, dê-se baixa 

e arquivem-se. P. I. C. Aripuanã-MT, 20 de março de 2020. FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000528-03.2019.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

WAINER WILLIAMS DE FIGUEIREDO FORTES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Clara Yara de Figueiredo Fortes OAB - MT15139-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ SENTENÇA Processo: 

1000528-03.2019.8.11.0088. EXEQUENTE: WAINER WILLIAMS DE 

FIGUEIREDO FORTES EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, 

etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/1995. Prima facie, convém declarar, de ofício, a PRESCRIÇÃO do 

título executivo discutidos na lide, eis que pelas certidões acostadas junto 

ao id.22098811, dos autos código n. 40687 (expedida em 12/03/2019), 

código n. 58894 (expedida em 01/03/2019), código n. 81973 (expedida em 

04/04/2019), vislumbro que as mesmas foram expedidas no ano de 2019, 

tornando assim exequíveis, tendo em vista a data do ajuizamento desta 

demanda em 26/07/2019, segundo dicção do artigo 1º do Decreto n. 

20.910/1932, qual prediz que: “ Art. 1º As dívidas passivas da União, dos 

Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação 

contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua 

natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do 

qual se originarem. Decido. Versa o presente sobre AÇÃO DE EXECUÇÃO 

proposta por WAINER WILLIAMS DE FIGUEIREDO em desfavor de ESTADO 

DE MATO GROSSO, objetivando o recebimento do valor de PERFAZENDO 

UM TOTAL DE R$ PERFAZENDO UM TOTAL DE R$ 11.142,24 (onde mil e 

cento e quarenta e dois reais e vinte e quatro centavos), fundada 

Execução de Título Executivo, de honorários advocatícios como defensor 

dativo. Recebida a inicial, fora determinada a citação da parte executada. 

Devidamente citada, a parte Executada não se manifestou no processo de 

Execução, conforme certidão id. 29212884. Eis o breve relato. Passo à 

fundamentação. O processo comporta julgamento no estado em que se 

encontra, eis que a matéria nele versada envolve apenas matéria de 

direito, estando as alegações suportadas em provas documentais, 

dispensando-se maior dilação probatória ou oitiva de testemunhas. Sendo 

assim, como no caso os documentos juntados aos autos são suficientes 

para o julgamento da demanda, não há necessidade de produção de 

outras provas. Atente-se que “a decisão judicial que arbitra honorários 

advocatícios a defensor dativo possui natureza de título executivo, liquido, 

certo e exigível, na forma dos arts. 24 do Estatuto da Advocacia e 585, V, 

do CPC independentemente da participação do Estado no processo e de 

apresentação à esfera administrativa para a formação do título”. 

Precedentes: STJ, AgRg no REsp 1537336/MG, Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, T2, DJe 28/09/2015; STJ, AgRg 1.370.209/ES, Rel. 

Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 14/06/2013; STJ, 

AgRg no AREsp 544.073/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 14/10/2014, DJe 20/10/2014. Tendo em 

vista a ausência de embargos e a certeza, liquidez e exigibilidade da 

decisão que arbitrou os honorários, cabe sua homologação. Em análise 

aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

razão assiste à parte exequente. Por sua vez a executada em 

manifestação, oportunidade de impugnação, não atacou a presente 

execução com nenhum argumento inserto no dispositivo legal do artigo 

535 do NCPC/2015, tampouco apresentou posteriormente cálculos, de 

forma a contrariar os apresentados pela parte exequente, precluindo 

assim, sua oportunidade processual. Neste fito, vislumbro que outro 

caminho não há senão homologar o valor executado, em razão de que 

restou incontroverso pelas partes o direito da parte exequente no 

recebimento de honorários sucumbenciais. Ante o exposto, julgo 

procedente a pretensão contida na inicial para o fim de HOMOLOGAR E 

CONDENAR a parte executada a pagar à parte exequente a importância de 

R$ 11.142,24 (onde mil e cento e quarenta e dois reais e vinte e quatro 

centavos), e o faço, com resolução de mérito, a teor do que dispõe o 

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, Expeça-se RPV em favor da parte exequente. Deixo de 

condenar as partes ao pagamento de custas processuais e honorários 

advocatícios em virtude do exposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95. Registro 

automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro 

respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, 

baixe-se e arquive-se. Submeto os autos ao MM.º Juiz togado para a 

apreciação nos termos do art. 40 da lei 9.099/95. Tatiane Pereira Barros – 

Juíza Leiga V I S T O S, HOMOLOGO, para que surta seus efeitos legais, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

lei nº 9099/95. Sem custas, nem honorários, na forma da Lei 9099/95. 

Após o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais, dê-se baixa 

e arquivem-se. P. I. C. Aripuanã-MT, 20 de março de 2020. FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000523-78.2019.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:
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WAINER WILLIAMS DE FIGUEIREDO FORTES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Clara Yara de Figueiredo Fortes OAB - MT15139-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ SENTENÇA Processo: 

1000523-78.2019.8.11.0088. EXEQUENTE: WAINER WILLIAMS DE 

FIGUEIREDO FORTES EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, 

etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/1995. Prima facie, convém declarar, de ofício, a PRESCRIÇÃO do 

título executivo discutidos na lide, eis que pelas certidões acostadas junto 

ao id.22097719, dos autos código n. 73779 (expedida em 09/03/2018), 

código n. 55570 (expedida em 15/02/2018), código n. 52229 (expedida em 

24/05/2019), vislumbro que as mesmas foram expedidas no ano de 2019, 

tornando assim exequíveis, tendo em vista a data do ajuizamento desta 

demanda em 26/07/2019, segundo dicção do artigo 1º do Decreto n. 

20.910/1932, qual prediz que: “ Art. 1º As dívidas passivas da União, dos 

Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação 

contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua 

natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do 

qual se originarem. Decido. Versa o presente sobre AÇÃO DE EXECUÇÃO 

proposta por WAINER WILLIAMS DE FIGUEIREDO em desfavor de ESTADO 

DE MATO GROSSO, objetivando o recebimento do valor de PERFAZENDO 

UM TOTAL DE R$ PERFAZENDO UM TOTAL DE R$ 13.463,54 (dez mil e 

cento e vinte reais e cinquenta e seis centavos), fundada Execução de 

Título Executivo, de honorários advocatícios como defensor dativo. 

Recebida a inicial, fora determinada a citação da parte executada. 

Devidamente citada, a parte Executada não se opôs ao processo de 

Execução, conforme certidão id. 27796070. Eis o breve relato. Passo à 

fundamentação. O processo comporta julgamento no estado em que se 

encontra, eis que a matéria nele versada envolve apenas matéria de 

direito, estando as alegações suportadas em provas documentais, 

dispensando-se maior dilação probatória ou oitiva de testemunhas. Sendo 

assim, como no caso os documentos juntados aos autos são suficientes 

para o julgamento da demanda, não há necessidade de produção de 

outras provas. Atente-se que “a decisão judicial que arbitra honorários 

advocatícios a defensor dativo possui natureza de título executivo, liquido, 

certo e exigível, na forma dos arts. 24 do Estatuto da Advocacia e 585, V, 

do CPC independentemente da participação do Estado no processo e de 

apresentação à esfera administrativa para a formação do título”. 

Precedentes: STJ, AgRg no REsp 1537336/MG, Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, T2, DJe 28/09/2015; STJ, AgRg 1.370.209/ES, Rel. 

Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 14/06/2013; STJ, 

AgRg no AREsp 544.073/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 14/10/2014, DJe 20/10/2014. Tendo em 

vista a ausência de embargos e a certeza, liquidez e exigibilidade da 

decisão que arbitrou os honorários, cabe sua homologação. Em análise 

aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

razão assiste à parte exequente. Por sua vez a executada em 

manifestação, oportunidade de impugnação, não atacou a presente 

execução com nenhum argumento inserto no dispositivo legal do artigo 

535 do NCPC/2015, tampouco apresentou posteriormente cálculos, de 

forma a contrariar os apresentados pela parte exequente, precluindo 

assim, sua oportunidade processual. Neste fito, vislumbro que outro 

caminho não há senão homologar o valor executado, em razão de que 

restou incontroverso pelas partes o direito da parte exequente no 

recebimento de honorários sucumbenciais. Ante o exposto, julgo 

procedente a pretensão contida na inicial para o fim de HOMOLOGAR E 

CONDENAR a parte executada a pagar à parte exequente a importância de 

R$ 13.463,54 (dez mil e cento e vinte reais e cinquenta e seis centavos), e 

o faço, com resolução de mérito, a teor do que dispõe o 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, 

Expeça-se RPV em favor da parte exequente. Deixo de condenar as 

partes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 

virtude do exposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95. Registro automático da 

sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a 

teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo 

requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. 

Submeto os autos ao MM.º Juiz togado para a apreciação nos termos do 

art. 40 da lei 9.099/95. Tatiane Pereira Barros – Juíza Leiga V I S T O S, 

HOMOLOGO, para que surta seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da lei nº 9099/95. Sem 

custas, nem honorários, na forma da Lei 9099/95. Após o trânsito em 

julgado, cumpridas as formalidades legais, dê-se baixa e arquivem-se. P. I. 

C. Aripuanã-MT, 20 de março de 2020. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000525-48.2019.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

WAINER WILLIAMS DE FIGUEIREDO FORTES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Clara Yara de Figueiredo Fortes OAB - MT15139-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ SENTENÇA Processo: 

1000525-48.2019.8.11.0088. EXEQUENTE: WAINER WILLIAMS DE 

FIGUEIREDO FORTES EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, 

etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/1995. Prima facie, convém declarar, de ofício, a PRESCRIÇÃO do 

título executivo discutidos na lide, eis que pelas certidões acostadas junto 

ao id.22097870, dos autos código n. 56063 (expedida em 29/01/2019), 

código n. 65852 (expedida em 10/04/2019), vislumbro que as mesmas 

foram expedidas no ano de 2019, tornando assim exequíveis, tendo em 

vista a data do ajuizamento desta demanda em 26/07/2019, segundo 

dicção do artigo 1º do Decreto n. 20.910/1932, qual prediz que: “ Art. 1º 

As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim 

todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou 

municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos 

contados da data do ato ou fato do qual se originarem. Decido. Versa o 

presente sobre AÇÃO DE EXECUÇÃO proposta por WAINER WILLIAMS DE 

FIGUEIREDO em desfavor de ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando o 

recebimento do valor de PERFAZENDO UM TOTAL DE R$ 13.927,80 (treze 

mil e novecentos e vinte e sete reais e oitenta centavos), fundada 

Execução de Título Executivo, de honorários advocatícios como defensor 

dativo. Recebida a inicial, fora determinada a citação da parte executada. 

Devidamente citada, a parte Executada não se opôs ao processo de 

Execução, conforme certidão id. 27796070. Eis o breve relato. Passo à 

fundamentação. O processo comporta julgamento no estado em que se 

encontra, eis que a matéria nele versada envolve apenas matéria de 

direito, estando as alegações suportadas em provas documentais, 

dispensando-se maior dilação probatória ou oitiva de testemunhas. Sendo 

assim, como no caso os documentos juntados aos autos são suficientes 

para o julgamento da demanda, não há necessidade de produção de 

outras provas. Atente-se que “a decisão judicial que arbitra honorários 

advocatícios a defensor dativo possui natureza de título executivo, liquido, 

certo e exigível, na forma dos arts. 24 do Estatuto da Advocacia e 585, V, 

do CPC independentemente da participação do Estado no processo e de 

apresentação à esfera administrativa para a formação do título”. 

Precedentes: STJ, AgRg no REsp 1537336/MG, Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, T2, DJe 28/09/2015; STJ, AgRg 1.370.209/ES, Rel. 

Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 14/06/2013; STJ, 

AgRg no AREsp 544.073/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 14/10/2014, DJe 20/10/2014. Tendo em 

vista a ausência de embargos e a certeza, liquidez e exigibilidade da 

decisão que arbitrou os honorários, cabe sua homologação. Em análise 

aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

razão assiste à parte exequente. Por sua vez a executada em 

manifestação, oportunidade de impugnação, não atacou a presente 

execução com nenhum argumento inserto no dispositivo legal do artigo 

535 do NCPC/2015, tampouco apresentou posteriormente cálculos, de 

forma a contrariar os apresentados pela parte exequente, precluindo 

assim, sua oportunidade processual. Neste fito, vislumbro que outro 

caminho não há senão homologar o valor executado, em razão de que 

restou incontroverso pelas partes o direito da parte exequente no 

recebimento de honorários sucumbenciais. Ante o exposto, julgo 

procedente a pretensão contida na inicial para o fim de HOMOLOGAR E 
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CONDENAR a parte executada a pagar à parte exequente a importância de 

R$ 13.927,80 (treze mil e novecentos e vinte e sete reais e oitenta 

centavos), e o faço, com resolução de mérito, a teor do que dispõe o 

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, Expeça-se RPV em favor da parte exequente. Deixo de 

condenar as partes ao pagamento de custas processuais e honorários 

advocatícios em virtude do exposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95. Registro 

automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro 

respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, 

baixe-se e arquive-se. Submeto os autos ao MM.º Juiz togado para a 

apreciação nos termos do art. 40 da lei 9.099/95. Tatiane Pereira Barros – 

Juíza Leiga V I S T O S, HOMOLOGO, para que surta seus efeitos legais, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

lei nº 9099/95. Sem custas, nem honorários, na forma da Lei 9099/95. 

Após o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais, dê-se baixa 

e arquivem-se. P. I. C. Aripuanã-MT, 20 de março de 2020. FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000617-26.2019.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR PEREIRA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOACIR PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14462/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ SENTENÇA Processo: 

1000617-26.2019.8.11.0088. EXEQUENTE: MOACIR PEREIRA DOS 

SANTOS EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Dispenso 

o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/1995. Prima 

facie, convém declarar, de ofício, a PRESCRIÇÃO do título executivo 

discutidos na lide, eis que pelas certidões acostadas junto ao id.23029570, 

dos autos código n. 54814 (expedida em 09/03/2018), código n. 53269 

(expedida em 13/06/2018), código n. 51395 (expedida em 26/06/2018), 

vislumbro que as mesmas foram expedidas no ano de 2018, tornando 

assim exequíveis, tendo em vista a data do ajuizamento desta demanda em 

29/08/2019, segundo dicção do artigo 1º do Decreto n. 20.910/1932, qual 

prediz que: “ Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos 

Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda 

federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem 

em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem. 

Decido. Versa o presente sobre AÇÃO DE EXECUÇÃO proposta por 

MOACIR PEREIRA DOS SANTOS em desfavor de ESTADO DE MATO 

GROSSO, objetivando o recebimento do valor de R$ 32.805,25 (trinta e 

dois mil, oitocentos e cinco reais e vinte e cinco centavos), fundada 

Execução de Título Executivo, de honorários advocatícios como defensor 

dativo. Recebida a inicial, fora determinada a citação da parte executada. 

Devidamente citada, a parte Executada não se manifestou no processo de 

Execução, conforme certidão id. 29558130. Eis o breve relato. Passo à 

fundamentação. O processo comporta julgamento no estado em que se 

encontra, eis que a matéria nele versada envolve apenas matéria de 

direito, estando as alegações suportadas em provas documentais, 

dispensando-se maior dilação probatória ou oitiva de testemunhas. Sendo 

assim, como no caso os documentos juntados aos autos são suficientes 

para o julgamento da demanda, não há necessidade de produção de 

outras provas. Atente-se que “a decisão judicial que arbitra honorários 

advocatícios a defensor dativo possui natureza de título executivo, liquido, 

certo e exigível, na forma dos arts. 24 do Estatuto da Advocacia e 585, V, 

do CPC independentemente da participação do Estado no processo e de 

apresentação à esfera administrativa para a formação do título”. 

Precedentes: STJ, AgRg no REsp 1537336/MG, Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, T2, DJe 28/09/2015; STJ, AgRg 1.370.209/ES, Rel. 

Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 14/06/2013; STJ, 

AgRg no AREsp 544.073/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 14/10/2014, DJe 20/10/2014. Tendo em 

vista a ausência de embargos e a certeza, liquidez e exigibilidade da 

decisão que arbitrou os honorários, cabe sua homologação. Em análise 

aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

razão assiste à parte exequente. Por sua vez a executada em 

manifestação, oportunidade de impugnação, não atacou a presente 

execução com nenhum argumento inserto no dispositivo legal do artigo 

535 do NCPC/2015, tampouco apresentou posteriormente cálculos, de 

forma a contrariar os apresentados pela parte exequente, precluindo 

assim, sua oportunidade processual. Neste fito, vislumbro que outro 

caminho não há senão homologar o valor executado, em razão de que 

restou incontroverso pelas partes o direito da parte exequente no 

recebimento de honorários sucumbenciais. Ante o exposto, julgo 

procedente a pretensão contida na inicial para o fim de HOMOLOGAR E 

CONDENAR a parte executada a pagar à parte exequente a importância de 

R$ 32.805,25 (trinta e dois mil, oitocentos e cinco reais e vinte e cinco 

centavos), e o faço, com resolução de mérito, a teor do que dispõe o 

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, Expeça-se RPV em favor da parte exequente. Deixo de 

condenar as partes ao pagamento de custas processuais e honorários 

advocatícios em virtude do exposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95. Registro 

automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro 

respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, 

baixe-se e arquive-se. Submeto os autos ao MM.º Juiz togado para a 

apreciação nos termos do art. 40 da lei 9.099/95. Tatiane Pereira Barros – 

Juíza Leiga V I S T O S, VISTOS, HOMOLOGO PARCIALMENTE o projeto de 

sentença apresentado formulando as seguintes alterações: De acordo 

com o autor, ele faz jus a 30URHs e as certidões de crédito atestam esse 

montante, entretando, erroneamente, realizou correção monetária do valor 

da URH, o que se conflita com o entendimento sufragado nas Cortes 

Judiciais pelo valor da unidade de referência ao tempo do ajuizamento da 

ação ou de seu pagamento e ainda que se falasse em correção ela 

somente seria cabível mediante a incidencia de índices absolutamente 

diferentes daqueles usados para corrigir débitos judiciais privados, já que 

há norma específica sobre o tema (art. 1º-F da Lei n. 9.494/97). Desse 

modo, altero o projeto de sentença para condenar o Estado de MT ao 

pagamento de 30 URHs, aferiveis ao tempo do pagamento do débito ou da 

expedição da RPV/precatório. No demais , para que surta seus efeitos 

legais, referendo a minuta aposta no projeto de sentença elaborado pela 

Juíza Leiga naquilo que não conflite com o acima decidido, 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. Publicado no PJe. Aripuanã-MT, 21 de março 

de 2020. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000347-02.2019.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR PEREIRA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOACIR PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14462/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ SENTENÇA Processo: 

1000347-02.2019.8.11.0088. EXEQUENTE: MOACIR PEREIRA DOS 

SANTOS EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Dispenso 

o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/1995. Prima 

facie, convém declarar, de ofício, a PRESCRIÇÃO do título executivo 

discutidos na lide, eis que pelas certidões acostadas junto ao id.20331386, 

dos autos código n. 38623 (expedida em 02/02/2017), código n. 52181 

(expedida em 14/02/2017), código n. 55995 (expedida em 15/05/2017), 

código n. 53390 (expedida em 07/12/2017), código n. 56445 (expedida em 

30/11/2017), vislumbro que as mesmas foram expedidas no ano de 2017, 

tornando assim exequíveis, tendo em vista a data do ajuizamento desta 

demanda em 29/08/2019, segundo dicção do artigo 1º do Decreto n. 

20.910/1932, qual prediz que: “ Art. 1º As dívidas passivas da União, dos 

Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação 

contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua 

natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do 

qual se originarem. Decido. Versa o presente sobre AÇÃO DE EXECUÇÃO 
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proposta por MOACIR PEREIRA DOS SANTOS em desfavor de ESTADO DE 

MATO GROSSO, objetivando o recebimento do valor de R$ 41.751,05 

(quarenta e um mil, setecentos e cinquenta e um reais e cinco centavos), 

fundada Execução de Título Executivo, de honorários advocatícios como 

defensor dativo. Recebida a inicial, fora determinada a citação da parte 

executada. Devidamente citada, a parte Executada não se manifestou no 

processo de Execução, conforme certidão id. 29558130. Eis o breve 

relato. Passo à fundamentação. O processo comporta julgamento no 

estado em que se encontra, eis que a matéria nele versada envolve 

apenas matéria de direito, estando as alegações suportadas em provas 

documentais, dispensando-se maior dilação probatória ou oitiva de 

testemunhas. Sendo assim, como no caso os documentos juntados aos 

autos são suficientes para o julgamento da demanda, não há necessidade 

de produção de outras provas. Atente-se que “a decisão judicial que 

arbitra honorários advocatícios a defensor dativo possui natureza de título 

executivo, liquido, certo e exigível, na forma dos arts. 24 do Estatuto da 

Advocacia e 585, V, do CPC independentemente da participação do 

Estado no processo e de apresentação à esfera administrativa para a 

formação do título”. Precedentes: STJ, AgRg no REsp 1537336/MG, 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, T2, DJe 28/09/2015; STJ, AgRg 

1.370.209/ES, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 

14/06/2013; STJ, AgRg no AREsp 544.073/PR, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/10/2014, DJe 

20/10/2014. Tendo em vista a ausência de embargos e a certeza, liquidez 

e exigibilidade da decisão que arbitrou os honorários, cabe sua 

homologação. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão assiste à parte exequente. Por sua vez a 

executada em manifestação, oportunidade de impugnação, não atacou a 

presente execução com nenhum argumento inserto no dispositivo legal do 

artigo 535 do NCPC/2015, tampouco apresentou posteriormente cálculos, 

de forma a contrariar os apresentados pela parte exequente, precluindo 

assim, sua oportunidade processual. Neste fito, vislumbro que outro 

caminho não há senão homologar o valor executado, em razão de que 

restou incontroverso pelas partes o direito da parte exequente no 

recebimento de honorários sucumbenciais. Ante o exposto, julgo 

procedente a pretensão contida na inicial para o fim de HOMOLOGAR E 

CONDENAR a parte executada a pagar à parte exequente a importância de 

R$ 41.751,05 (quarenta e um mil, setecentos e cinquenta e um reais e 

cinco centavos), e o faço, com resolução de mérito, a teor do que dispõe 

o 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, Expeça-se RPV em favor da parte 

exequente. Deixo de condenar as partes ao pagamento de custas 

processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no art. 55 

da Lei nº 9.099/95. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. Submeto os autos ao MM.º 

Juiz togado para a apreciação nos termos do art. 40 da lei 9.099/95. 

Tatiane Pereira Barros – Juíza Leiga VISTOS, HOMOLOGO 

PARCIALMENTE o projeto de sentença apresentado formulando as 

seguintes alterações: De acordo com o autor, ele faz jus a 36,5URHs e as 

certidões de crédito atestam esse montante, entretando, erroneamente, 

realizou correção monetária do valor da URH, o que se conflita com o 

entendimento sufragado nas Cortes Judiciais pelo valor da unidade de 

referência ao tempo do ajuizamento da ação ou de seu pagamento e ainda 

que se falasse em correção ela somente seria cabível mediante a 

incidencia de índices absolutamente diferentes daqueles usados para 

corrigir débitos judiciais privados, já que há norma específica sobre o tema 

(art. 1º-F da Lei n. 9.494/97). Desse modo, altero o projeto de sentença 

para condenar o Estado de MT ao pagamento de 36,5 URHs, aferiveis ao 

tempo do pagamento do débito ou da expedição da RPV/precatório. No 

demais , para que surta seus efeitos legais, referendo a minuta aposta no 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga naquilo que não conflite 

com o acima decidido, 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. 

Publicado no PJe. Aripuanã-MT, 21 de março de 2020. FABIO PETENGILL 

Juiz de Direito
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(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ SENTENÇA Processo: 

1000549-76.2019.8.11.0088. REQUERENTE: MARIA AMELIA MACEDO 

RODRIGUES REQUERIDO: OI S.A Vistos, etc. Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/1995. Da preliminar de 

ausência da pretensão resistida REJEITO a preliminar de suspensão da 

presente demanda por afetação dos Resp. 1.525.134 e 1.525.174, eis que 

a pretensão resistida discutida no presente feito não se enquadra as 

hipóteses afetadas nos respectivos recursos repetitivos. Veja-se: 

RECURSO ESPECIAL Nº 1.525.174 - RS (2015/0084767-9) – “Em 

14/12/2016, a Primeira Seção do STJ afetou o presente Recurso Especial 

como representativo de controvérsia repetitiva, assim delimitada: "- A 

indevida cobrança de valores referentes à alteração do plano de franquia 

/ plano de serviços sem a solicitação do usuário, com o consequente 

pedido de indenização por danos morais, em contrato de prestação de 

serviços de telefonia fixa; - ocorrência de dano moral indenizável, em 

virtude da cobrança de serviços advindos da alteração do plano de 

franquia / plano de serviços de telefonia fixa sem a solicitação do usuário, 

bem como, se configurado o dano, seria aplicável o reconhecimento 'in re 

ipsa' ou a necessidade de comprovação nos autos; - prazo prescricional 

incidente em caso de pretensão à repetição de valores supostamente 

pagos a maior ou indevidamente cobrados em se tratando de serviços não 

contratados de telefonia fixa advindos da alteração do plano de franquia / 

plano de serviços sem a solicitação do usuário, se decenal (artigo 205 do 

Código Civil), trienal (artigo 206, § 3º, IV, do Código Civil) ou outro prazo; - 

repetição de indébito simples ou em dobro e, se em dobro, se prescinde, 

ou não, da comprovação de dolo ou má-fé do credor (artigo 42, parágrafo 

único, do Código de Defesa do Consumidor) ou da sua culpa (imprudência, 

negligência e imperícia); - abrangência da repetição de indébito - se 

limitada aos pagamentos documentalmente comprovados pela autora na 

fase instrutória ou passível de o quantum ser apurado em sede de 

liquidação de sentença, mediante determinação à parte ré de 

apresentação de documentos" (Sic). RECURSO ESPECIAL Nº 1.525.134 - 

RS (2015/0084882-0) – “Por decisão (e-STJ fls. 1.749-1.752), publicada 

em 7/6/2016, este relator afetou o presente processo para julgamento 

sobre o rito dos recursos repetitivos 2. Entretanto, diante das 

peculiaridades do caso concreto, entendo que o presente recurso não se 

presta a julgamento sob o rito do art. 1.036 do CPC de 2.015, razão pela 

qual torno sem efeito a sua afetação. (Sic).” De seguimento, 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 

preliminares ou prejudiciais a serem analisadas. Com isso, passo à 

incursão no mérito da demanda, com base no art. 330, I, do CPC. Trata-se 

de RECLAMAÇÃO proposta por MARIA AMÉLIA MACEDO RODRIGUES em 

desfavor de OI S/A. Os pedidos formulados pela parte autora merecem 

parcial acolhimento. Da inicial, constata-se que, a parte autora “é titular 

dos serviços de internet de 15 MB junto ao telefone fixo de n° 

65-3675-1128. No dia 17 de julho de 2019, por volta das 7 horas da 

manhã, a reclamante foi surpreendida com a suspensão dos serviços de 

internet e ligações em sua linha telefônica. Surpresa com a suspensão, a 

reclamante contatou a reclamada por meio do 0800, onde o preposto da 

reclamada narrou a reclamante, que sua linha de n° 065 3675-1128, havia 

sido bloqueada por motivo de débito em atraso. A reclamante pasma com a 

situação, respondeu que não seria possível existir débito em atraso na 

referida linha, uma vez que, a própria a reclamada havia liberado no mês 

de março de 2019, R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) de crédito na linha 

testilhada, por meio de acordo. A reclamada diante do erro, narrou a 

reclamante que os serviços seriam novamente restabelecidos no prazo 

legal de 48 horas. Ocorre que, até o presente momento, os serviços de 

internet e telefone fixo da reclamante, não foram restabelecidos. Assim 
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requer indenização por danos morais bem como o restabelecimento dos 

serviços.” (Sic). 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 fatos apresentados 

na inicial, sequer havendo juntada do contrato de adesão ou mesmo das 

gravações ou das respostas aos inúmeros registros de atendimentos 

administrativos. 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. In casu, denoto que a parte reclamada não 

impugnou especificamente o Protocolo nº 171216552019554679, a entrar 

em contato “supostamente” com a parte autora para a regularização da 

pendenga, 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. Inclusive em impugnação a parte autora trouxe 

informação de que logo após o ajuizamento deste feito, foi procedido 

indevidamente e ilicitamente o cancelamento e bloqueio da linha telefônica 

em enleio. Deste norte, 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. 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$ 2.000,00 (dois mil reais), 

quantia essa que considero razoável e proporcional ao fato. Ante o 

exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos, e o faço com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do CPC, para o fim 

de: 1. DETERMINAR a parte reclamada a restabelecer a linha telefônica n. 

65-3675-1128, mediante pagamento das faturas a partir da data da 

prolação desta sentença, sob pena de aplicação de multa diária do valor 

de R$ 100,00 (cem reais), limitada ao teto de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); 

2. CONDENAR a empresa reclamada ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois 

mil 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). Registro 

automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro 

respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Submeto os autos ao MM.º 

Juiz Supervisor para a apreciação nos termos do art. 40 da lei 9.099/95. 

Tatiane Pereira Barros – Juíza Leiga VISTOS, Ante a previsão do artigo 40 

da Lei n. 9.099/95, HOMOLOGO PARCIALMENTE o projeto de sentença 

apresentado pela Juíza Leiga colaboradora, ALTERANDO a minuta 

decisória em parte de sua fundamentação, no que pertine à fixação do 

dever de indenizar os danos morais reconhecidos na sentença, porque, a 

par de estar bem caracterizada a falha na prestação dos serviços, a 

determinação de restabelecimento da linha, de funcionamento do serviço 

até o limite dos créditos lançados (ou mediante a contraprestação da 

fatura se alterado o plano para sistema pós-pago), é o suficiente a 

redimensionar a relação consumerista, não havendo que se falar em 

danos morais automáticos derivados do ilícito contratual, como 

argutamente vem se fixando na jurisprudência do STJ. Segundo o Superior 

Tribunal de Justiça, não existe dano moral in re ipsa pelo simples fato do 

atraso na prestação de serviços contratualizados, porque, inobstante seja 

indiscutível a responsabilidade pelo vício/defeito na prestação do serviço, 

isso não significa o reconhecimento automático da ocorrência de dano 

moral indenizável, que somente pode ser aferido em casos que 

desbordam da normalidade, causando abalo ao consumidor por malferir o 

seu âmago, o seu equilíbrio pessoal. Sobre o tema: “É recorrente o 

equívoco de se tomar o dano moral em seu sentido natural, e não jurídico, 

associando-o a qualquer prejuízo incalculável, como figura receptora de 

todos os anseios, dotada de uma vastidão tecnicamente insustentável, e 

mais comumente correlacionando-o à dor, ao aborrecimento, sofrimento e 

à frustração.” (...) “... a teoria da responsabilidade civil pelo desvio 

produtivo do consumidor, que expressamente embasa os julgados mais 

recentes da 3ª turma, reporta-se a danos que, em princípio, não são 

reparáveis nem calculáveis, muitos ostentando, ademais, feições de 

caráter patrimonial. (...) “São os interesses existenciais que são tutelados 

pelo instituto da responsabilidade civil por dano moral, o que não abrange - 

ainda que lamentáveis -, aborrecimentos ou frustações a envolver relação 

contratual, ou mesmo equívocos perpetrados pela administração pública, 

ainda que demandem providências diversas ou mesmo ajuizamento de 

ação, pois, segundo entendo, a toda evidência não tem o condão de, em 

regra, afetar direito da personalidade, interferindo intensamente no 

bem-estar do consumidor (equilíbrio psicológico, isto é, saúde 

mental).”(REsp 1.406.245, Relator: Min. Luis Felipe Salomão). Posta a 

questão nesses termos, ao reverso do que pontuado na minuta decisória 

o dano moral não é presumível, porque, salvo situações limítrofes, a 

indenização por danos morais não se destina à reparação dos 

transtornos, mas, sim, pela lesão a direito da personalidade, e não se 

verifica nos autos, o porque do mau funcionamento da linha telefônica 

tenha, concretamente, malferido direitos da personalidade da 

consumidora. Com essas correções e modificações, homologo o projeto 

de sentença, e extingo o feito com julgamento de mérito, mantendo a 

decisão cominatória de restabelecimento da prestação dos serviços 

telefônicos, mas afastando a condenação indenizatória. Publique-se e, 

transitada em julgado, dê-se início à fase de cumprimento de sentença – 

se requerida pelos vencedores – ou encaminhe-se ao arquivo em caso de 

silêncio dos interessados. Aripuanã/MT, 21 de março de 2020. FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito em Designação

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000017-73.2017.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA APARECIDA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA MAXIR PACHECO CEOLIN OAB - MT23207/O 

(ADVOGADO(A))

ALEXSANDRA VORTMANN FABRIN OAB - MT0021918A 

(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):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ SENTENÇA Processo: 

1000017-73.2017.8.11.0088. REQUERENTE: MARCIA APARECIDA ROSA 

REQUERIDO: GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção 

ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/1995. Decido. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Prima facie, REJEITO A PRELIMINAR DE 

NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA JUDICIAL, eis que a 

lide prescinde de realização de perícia grafotécnica judicial. Demais disso, 

não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. De um mesmo vértice, a demanda 

em tela prescinde de realização de audiência de instrução e julgamento, 

posto que a lide versa sobre fatos que são apurados e provados 

essencialmente por prova documental, inclusive no tocante ao pedido de 

danos morais, já que o mesmo se limita a provar negativação indevida. 

Nesse entendimento: “Inexiste cerceamento de defesa se os fatos 

alegados haveriam de ser provados por documentos, não se justificando a 

designação de audiência” (STJ-3aT, Resp 1.344-RJ, rel. Min. Eduardo 

Ribeiro, DJU 4.12.89). “Constantes dos autos elementos de prova 

documental suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre 
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cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia” 

(STJ-4a T , Ag. 14952-DF, Ag Rg . Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 4.12.91, 

negaram provimento, v.u. DJU 3.2.92., p. 472) Portanto não se considera 

cerceamento de defesa o indeferimento de pedido de realização de 

audiência de instrução e julgamento quando a lide puder ser prova apenas 

por prova documental, uma vez que segundo o que preconiza o artigo 5º 

da lei n. 9.099/95, o juiz dirigirá o processo com liberdade para determinar 

as provas a serem produzidas, para apreciá-la e dar especial valor às 

regras de experiência comum ou técnica. Passo a análise do mérito. 

Trata-se de AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta por MÁRCIA APARECIDA ROSA em desfavor 

de GAZIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS 

LTDA. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que não assiste razão 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 336 e 341 do Novo Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Pois bem, o que se tem 

de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora alega 

que desconhece o débito, e que não se lembra de ter celebrado contrato 

jurídico junto a reclamada, pelo que requer a declaração de inexistência do 

débito, o cancelamento do aludido contrato, a extinção do nome dos 

órgãos de proteção ao crédito e a configuração de danos morais. Por seu 

turno a parte Requerida aduz regularidade da contratação e existência do 

débito; para tanto, visando corroborar seus argumentos trouxe aos autos 

contrato escrito, devidamente assinado pela parte autora, inclusive 

idêntica a exarada em documentos pessoais e procuração acostados a 

inicial, entre outras provas hábeis a comprovar a contratação lícita entre 

as partes, demonstrando a relação jurídica (id. 22930281), ou seja, as 

mesmas são suficientes a cumprirem o ônus probatório da parte 

Requerida, nos termos do art. 373, II, CPC. Conforme exposto a 

controvérsia da presente demanda cinge-se a dois pontos. A existência 

de relação jurídica e a origem do débito. Quanto ao primeiro, em que pese 

a parte Requerente afirme explicitamente que nunca contratou os serviços 

da parte Requerida. A legislação Processual Civil vigente impõe sanção 

aquele que se valendo do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário 

para propor lide temerária. De acordo com a norma, podem ser 

penalizadas, por exemplo, as partes que opõem recursos meramente 

protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se utilizam de processos 

para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de acordo com as provas 

produzidas pela parte Reclamada, a parte Autora alterou a verdade dos 

fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, buscando 

ainda obter vantagem indevida com a condenação da demandada em 

danos morais. Tal prática deve ser punida com aplicação de multa por 

litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos tribunais, senão 

vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória de inexistência de 

débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que alega inexistir 

relação contratual com a requerida, não havendo débito a ensejar a 

inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? Improcedência 

da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do qual se 

desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao débito 

? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015). A multa, evidentemente, não tem caráter 

ressarcitório, mas apenas punitivo e inibitório, pois visa a impedir o 

exercício irresponsável do direito. Ex positis, JULGO IMPROCEDENTE os 

pedidos formulados na presente ação pela parte Requerente; COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Ainda, CONDENO da parte parte Autora em LITIGÂNCIA 

DE MÁ-FÉ, fixado no montante de 2% sobre o valor da causa, 

aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios aos quais 

arbitro em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, CPC. 

Sem custas ou honorários, nesta fase, (Lei nº 9.099/1995, art. 55). 

Registro automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso 

do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, 

baixe-se e arquive-se. Submeto os autos ao MM.º Juiz togado para a 

apreciação nos termos do art. 40 da lei 9.099/95. Tatiane Pereira Barros – 

Juíza Leiga V I S T O S, HOMOLOGO, para que surta seus efeitos legais, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

lei nº 9099/95. Sem custas, nem honorários, na forma da Lei 9099/95. 

Após o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais, dê-se baixa 

e arquivem-se. P. I. C. Aripuanã-MT, 17 de março de 2020. FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010045-78.2017.8.11.0088

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)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAOLA BIAGGI ALVES DE ALENCAR OAB - MT0023371A 

(ADVOGADO(A))

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ SENTENÇA Processo: 

8010045-78.2017.8.11.0088. EXEQUENTE: ELVES MARQUES COUTINHO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/1995. Prima 

facie, convém declarar, de ofício, a PRESCRIÇÃO do título executivo 

discutidos na lide, eis que pelas certidões acostadas deste presente feito, 

dos autos código n. 40157 (expedida em 01/04/2014), autos código n. 

41474 (expedida em 25/07/2013), código n. 35267 (expedida em 

27/12/2012), autos código n. 35267 (expedida em 27/12/2012), código n. 

40060 (expedida em 26/12/2012), código n. 50825 (expedida em 

24/06/2013), código n. 50370 (expedida em 01/04/2014), código n. 50370 

(expedida em 01/04/2014), código n. 36356 (expedida em 30/01/2014), 

código n. 50370 (expedida em 01/04/2014), código n. 41786 (expedida em 

17/06/2013), código n. 37326 (expedida em 27/12/2012), código n. 41126 

(expedida em 13/08/2013), código n. 41126 (expedida em 13/08/2013), 

código n. 38315 (expedida em 24/06/2013), código n. 34882 (expedida em 

13/02/2012), código n. 38519 (expedida em 13/02/2012), código n. 34953 

(expedida em 14/03/2013), vislumbro que as mesmas foram expedidas no 

ano de 2013 e 2014, tornando assim exequíveis, tendo em vista a data do 

ajuizamento desta demanda em 05/04/2017, segundo dicção do artigo 1º 

do Decreto n. 20.910/1932, qual prediz que: “ Art. 1º As dívidas passivas 

da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito 

ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a 

sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato 

do qual se originarem. Decido. Versa o presente sobre AÇÃO DE 

EXECUÇÃO proposta por ELVES MARQUES COUTINHO em desfavor de 

ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando o recebimento do valor de R$ 

21.121,20 (vinte e um mil, cento e vinte e um reais e vinte centavos), 

correspondentes a 24 UHR’s, quais atualizados alçam o valor de R$ 

27.856,22 (vinte e sete mil oitocentos e cinquenta e seis reais e vinte e 

dois centavos), fundada Execução de Título Executivo, de honorários 

advocatícios como defensor dativo. Recebida a inicial, fora determinada a 

citação da parte executada. Devidamente citada, a parte Executada 

apresentou impugnação à execução, sob o argumento de excesso de 

execução, eis que o marco a ser considerado sobre os índices do IPCA-E 

em cada certidão, deve ser considerado a partir da citação do ente réu, 

mormente do que preceitua o art. 1º F da Lei 9.494/1997 nos termos do 

entendimento expresso na ADI nº 4357 e da ADI 4425, bem como no RE 

870.947, apreciando o tema 810 com Repercussão Geral, de modo que o 

índice aplicável é o IPCA-E. Por fim requereu seja expedido precatório, na 

forma do artigo 910, §1º, do CPC. Eis o breve relato. Passo à 

fundamentação. O processo comporta julgamento no estado em que se 

encontra, eis que a matéria nele versada envolve apenas matéria de 
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direito, estando as alegações suportadas em provas documentais, 

dispensando-se maior dilação probatória ou oitiva de testemunhas. Sendo 

assim, como no caso os documentos juntados aos autos são suficientes 

para o julgamento da demanda, não há necessidade de produção de 

outras provas. Atente-se que “a decisão judicial que arbitra honorários 

advocatícios a defensor dativo possui natureza de título executivo, liquido, 

certo e exigível, na forma dos arts. 24 do Estatuto da Advocacia e 585, V, 

do CPC independentemente da participação do Estado no processo e de 

apresentação à esfera administrativa para a formação do título”. 

Precedentes: STJ, AgRg no REsp 1537336/MG, Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, T2, DJe 28/09/2015; STJ, AgRg 1.370.209/ES, Rel. 

Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 14/06/2013; STJ, 

AgRg no AREsp 544.073/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 14/10/2014, DJe 20/10/2014. Em análise 

aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

parcial razão assiste à parte exequente. Neste fito, vislumbro que outro 

caminho não há senão homologar o valor executado em seu valor original, 

em razão de que restou incontroverso pelas partes o direito da parte 

exequente no recebimento de honorários sucumbenciais. Ante o exposto, 

julgo procedente a pretensão contida na inicial para o fim de HOMOLOGAR 

E CONDENAR a parte executada a pagar à parte exequente a importância 

de R$ 21.121,20 (vinte e um mil, cento e vinte e um reais e vinte centavos), 

devidamente atualizado segundo o índice do IPCA-E e juros de 1% ao mês, 

ambos a contar da data da citação do ente promovido; e o faço, com 

resolução de mérito, a teor do que dispõe o 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, Expeça-se RPV se 

não ultrapassado o teto deste juízo ou PRECATÓRIO em favor da parte 

exequente, na forma do artigo 910, § 1º, do CPC. Registro automático da 

sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a 

teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Submeto os autos ao MM.º Juiz togado 

para a apreciação nos termos do art. 40 da lei 9.099/95. Tatiane Pereira 

Barros – Juíza Leiga V I S T O S, HOMOLOGO PARCIALMENTE o projeto 

de sentença apresentado, alterando, unicamente, a forma de 

correção/atualização do débito, porque na esteira do que determina a 

redação do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97 (com a modificação do índice de 

correção ante a declaração de inconstitucionalidade parcial da Lei n. 

11.960/09), a correção monetária se faz pelo IPCA-e, ao passo que os 

juros de mora devem ser aplicados da seguinte forma: (a) até 

dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de 

acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça 

Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de 

janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à 

vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, 

vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à 

vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de 

remuneração da caderneta de poupança. No demais, mantenho a minuta 

decisória e a referendo, para que surta seus efeitos legais, 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. Publicado no PJe. Aripuanã-MT, 23 de março 

de 2020. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000235-33.2019.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON ALVES MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA PAES PEREIRA OAB - MT0022159A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ SENTENÇA Processo: 

1000235-33.2019.8.11.0088. REQUERENTE: MILTON ALVES MACHADO 

REQUERIDO: TIM 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, razão pela qual, com a 

prova documental carreada aos autos, entendo que o feito se encontra 

devidamente instruído para julgamento. Cuida-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS formulada por MILTON ALVES 

MACHADO em desfavor da empresa TIM CELULAR S/A. 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. Sem preliminares, passo ao exame do 

mérito. Narra o Reclamante na petição inicial: - Em suma, a autora alega 

que “Alega a parte autora que possui contrato no plano habilitado na 

modalidade TIM CONTROLE B PLUS., registrado pelo nº de acesso. (66) 

98157- 7386 Afirma que ao tentar realizar ligações notou que seu acesso 

estava bloqueado e que também não recebia ligações. Em contato pelo call 

center, foi informada que o acesso foi bloqueado pela inadimplência de 

fatura, ocasião em que pediu a reativação, sendo que suas solicitações, 

conforme relata, não foram atendidas. Tece várias considerações 

doutrinárias para fundamentar o seu pedido de danos morais, os quais 

oriundos dos dissabores experimentados com a situação relatada na 

presente ação. Contudo, como será demonstrado pelos fatos e 

fundamentos abaixo, restará provado que são inteiramente infundados os 

argumentos trazidos aos autos. Contudo, como será demonstrado pelos 

fatos e fundamentos abaixo, restará provado que são inteiramente 

infundados os argumentos trazidos aos autos.” (Sic). A Reclamada, em 

defesa, alega: - Que o bloqueio do acesso se deu, graças ao 

inadimplemento das faturas com vencimento em 10/06/2019 e 10/07/2019, 

pugnando pela ausência no dever de indenizar, ante a falta de provas 

matérias. COM RAZÃO A PARTE RECLAMADA. In casu, denoto que a 

parte reclamada possuí razão em seus argumentos, eis que as provas 

trazidas pela parte autora são frágeis, posto que os protocolos alegados e 

acostados junto ao ID. 19462826, são da data de 31/12/2014 e não da 

data de 09/04/2019. Impossível, portanto, pelas razões expostas a 

inversão do ônus probatório posto que não resta evidenciado os prejuízos 

materiais, eis que em demandas que se busca indenização por danos 

morais, não se admite a presunção dos fatos. Pelo contrário, é 

imprescindível que se traga prova cabal do fato alegado, sendo dever da 

parte reclamante instruir a demanda com as provas necessárias a 

amparar o direito invocado. Outrossim, o direito à indenização está adstrito 

à evidência da ilicitude e a comprovação de três elementos, quais sejam: a 

ação ou omissão dolosa ou culposa do causador do dano; o dano e o 

nexo causal existente entre a conduta do agente e o resultado lesivo. A 

ausência de qualquer deles desautoriza o reconhecimento do dever de 

indenizar. (...) Incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato 

constitutivo de seu direito, nos termos do art. 333, I, CPC. Havendo 

cláusula que permite a renovação automática do seguro uma única vez, e 

tendo a Recorrida alegado na inicial que compareceu na agência bancária 

do Reclamado e requereu a manutenção do contrato, não há o que se 

falar em ato ilícito. Recursos da Reclamada provido. Ação julgada 

improcedente Como se sabe, o direito à indenização está adstrito à 

evidência da ilicitude e à comprovação de três elementos, quais sejam: a 

ação ou omissão dolosa ou culposa do causador do dano; o dano e o 

nexo causal existente entre a conduta do agente e o resultado lesivo. A 

ausência de qualquer deles desautoriza o reconhecimento do dever de 

indenizar.? (TJMT ? Turma Recursal Única - Juiz Relator Dr. JOÃO BOSCO 

SOARES DA SILVA, j. 27.02.2015) (negritei) Assim, in casu, é certo que 

não é possível reconhecer que o evento tenha ultrapassado a linha do 

mero dissabor inerente à vida em sociedade e causado real lesão ao 

direito da personalidade da parte autora. Não sem propósito, 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, posto que não resta evidenciada a angústia, 

vexame ou humilhação sofrida pelo consumidor, ou mesmo aflição e perda 

patrimonial considerável na presente lide. Essas premissas forçam 

reconhecer que a improcedência dos pedidos é a medida que se impõe. 

Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA PARTE AUTORA COM RELAÇÃO AO 

DANO MATERIAL E MORAL, por configuração de mero aborrecimento; e o 

faço com resolução do mérito, forte no artigo 487, I do CPC/2015. Sem 

custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, 

ambos da Lei nº 9.099/1995. Registro automático da sentença com sua 

publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, 

da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. I. C. Submeto os autos 

ao MM.º Juiz togado para a apreciação nos termos do art. 40 da lei 
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9.099/95. Tatiane Pereira Barros – Juíza Leiga VISTOS, Ante a previsão do 

artigo 40 da Lei n. 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de sentença 

apresentado pela Juíza Leiga, e extingo o feito com julgamento de mérito, a 

fim de que a decisão produza seus regulares efeitos. Aripuanã/MT, data 

da assinatura no sistema. FABIO PETENGILL Juiz de Direito em Designação

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000349-69.2019.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR PEREIRA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOACIR PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14462/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ SENTENÇA Processo: 

1000349-69.2019.8.11.0088. EXEQUENTE: MOACIR PEREIRA DOS 

SANTOS EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Dispenso 

o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/1995. Prima 

facie, convém declarar, de ofício, a PRESCRIÇÃO do título executivo 

discutidos na lide, eis que pelas certidões acostadas junto ao id.20343462, 

dos autos código n. 54034 (expedida em 09/02/2017), autos n. 

1827-71.2015.811.0088 (expedida em 08/06/2017), código n. 53355 

(expedida em 04/07/2017), autos n. 3166-31.2016.811.0088 (expedida em 

14/09/2017, código n. 66168 (expedida em 05/12/2017), código n. 51672 

(expedida em 19/07/2017), código n. 52152 (expedida em 27/09/2017), 

vislumbro que as mesmas foram expedidas no ano de 2017, tornando 

assim exequíveis, tendo em vista a data do ajuizamento desta demanda em 

23/05/2019, segundo dicção do artigo 1º do Decreto n. 20.910/1932, qual 

prediz que: “ Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos 

Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda 

federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem 

em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem. 

Decido. Versa o presente sobre AÇÃO DE EXECUÇÃO proposta por 

MOACIR PEREIRA DOS SANTOS em desfavor de ESTADO DE MATO 

GROSSO, objetivando o recebimento do valor de R$ 32.121,82 (cento e 

vinte e um reais e oitenta e dois centavos), quais atualizados alçam o valor 

de R$ 41.681,91 (quarenta e um mil, seiscentos e oitenta e um reais e 

noventa e um centavos), fundada Execução de Título Executivo, de 

honorários advocatícios como defensor dativo. Recebida a inicial, fora 

determinada a citação da parte executada. Devidamente citada, a parte 

Executada apresentou impugnação à execução (id. 27846747), sob o 

argumento de excesso de execução, eis que o marco a ser considerado 

sobre os índices do IPCA-E em cada certidão, deve ser considerado a 

partir da citação do ente réu (18/11/2019), mormente do que preceitua o 

art. 1º F da Lei 9.494/1997 nos termos do entendimento expresso na ADI 

nº 4357 e da ADI 4425, bem como no RE 870.947, apreciando o tema 810 

com Repercussão Geral, de modo que o índice aplicável é o IPCA-E. Por 

fim requereu seja expedido precatório, na forma do artigo 910, §1º, do 

CPC. Eis o breve relato. Passo à fundamentação. O processo comporta 

julgamento no estado em que se encontra, eis que a matéria nele versada 

envolve apenas matéria de direito, estando as alegações suportadas em 

provas documentais, dispensando-se maior dilação probatória ou oitiva de 

testemunhas. Sendo assim, como no caso os documentos juntados aos 

autos são suficientes para o julgamento da demanda, não há necessidade 

de produção de outras provas. Atente-se que “a decisão judicial que 

arbitra honorários advocatícios a defensor dativo possui natureza de título 

executivo, liquido, certo e exigível, na forma dos arts. 24 do Estatuto da 

Advocacia e 585, V, do CPC independentemente da participação do 

Estado no processo e de apresentação à esfera administrativa para a 

formação do título”. Precedentes: STJ, AgRg no REsp 1537336/MG, 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, T2, DJe 28/09/2015; STJ, AgRg 

1.370.209/ES, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 

14/06/2013; STJ, AgRg no AREsp 544.073/PR, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/10/2014, DJe 

20/10/2014. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que parcial razão assiste à parte exequente. Neste 

fito, vislumbro que outro caminho não há senão homologar o valor 

executado em seu valor original, em razão de que restou incontroverso 

pelas partes o direito da parte exequente no recebimento de honorários 

sucumbenciais. Ante o exposto, julgo procedente a pretensão contida na 

inicial para o fim de HOMOLOGAR E CONDENAR a parte executada a 

pagar à parte exequente a importância de R$ 32.121,82 (trinta e dois mil, 

cento e vinte e um reais e oitenta e dois centavos), devidamente 

atualizado segundo o Índice do IPCA-E e juros de 1% ao mês, ambos a 

contar da data da citação (18/11/2019); e o faço, com resolução de mérito, 

a teor do que dispõe o 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, Expeça-se PRECATÓRIO em favor da 

parte exequente, na forma do artigo 910, § 1º, do CPC. Registro 

automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro 

respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Submeto os autos ao MM.º 

Juiz togado para a apreciação nos termos do art. 40 da lei 9.099/95. 

Tatiane Pereira Barros – Juíza Leiga V I S T O S, HOMOLOGO 

PARCIALMENTE o projeto de sentença, posto que os juros de mora 

atinentes a débitos da Fazenda Pública, a partir da vigência da Lei 

11.960/09, com a modulação temporal fixada nas ADins 4357 3 4425 e no 

Tema 810 do STF, não correspondem a um percentual fixo e sim aos 

indíces de atualização da caderneta de poupança, devendo assim serem 

atualizados. No demais referendo o projeto de sentença, para que surta 

seus efeitos legais, , 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. Publicado 

no PJe. Aripuanã-MT, 22 de março de 2020. FABIO PETENGILL Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000225-86.2019.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREY PHILIPE KERBER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREY PHILIPE KERBER OAB - MT18119/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ SENTENÇA Processo: 

1000225-86.2019.8.11.0088. EXEQUENTE: ANDREY PHILIPE KERBER 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/1995. Prima 

facie, convém declarar, de ofício, a PRESCRIÇÃO do título executivo 

discutidos na lide, eis que pelas certidões acostadas junto aos 

id’s.19331592 e id. 19331600, dos autos código n. 56063 (expedida em 

29/01/2019), autos código n. 52211 (expedida em 02/01/2019), vislumbro 

que as mesmas foram expedidas no ano de 2018, tornando assim 

exequíveis, tendo em vista a data do ajuizamento desta demanda em 

22/07/2019, segundo dicção do artigo 1º do Decreto n. 20.910/1932, qual 

prediz que: “ Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos 

Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda 

federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem 

em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem. 

Decido. Versa o presente sobre AÇÃO DE EXECUÇÃO proposta por 

ANDREY PHILIPE KERBER em desfavor de ESTADO DE MATO GROSSO, 

objetivando o recebimento do valor de R$ 7.172,08 (sete mil, cento e 

setenta e dois reais e oito centavos), fundada Execução de Título 

Executivo, de honorários advocatícios como defensor dativo. Recebida a 

inicial, fora determinada a citação da parte executada. Devidamente citada, 

a parte Executada não se opôs a presente execução, conforme petição id. 

29370750. Eis o breve relato. Passo à fundamentação. O processo 

comporta julgamento no estado em que se encontra, eis que a matéria nele 

versada envolve apenas matéria de direito, estando as alegações 

suportadas em provas documentais, dispensando-se maior dilação 

probatória ou oitiva de testemunhas. Sendo assim, como no caso os 

documentos juntados aos autos são suficientes para o julgamento da 

demanda, não há necessidade de produção de outras provas. Atente-se 

que “a decisão judicial que arbitra honorários advocatícios a defensor 

dativo possui natureza de título executivo, liquido, certo e exigível, na 

forma dos arts. 24 do Estatuto da Advocacia e 585, V, do CPC 

independentemente da participação do Estado no processo e de 

apresentação à esfera administrativa para a formação do título”. 

Precedentes: STJ, AgRg no REsp 1537336/MG, Ministro MAURO 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070224/3/2020 Página 604 de 758



CAMPBELL MARQUES, T2, DJe 28/09/2015; STJ, AgRg 1.370.209/ES, Rel. 

Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 14/06/2013; STJ, 

AgRg no AREsp 544.073/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 14/10/2014, DJe 20/10/2014. Tendo em 

vista a ausência de embargos e a certeza, liquidez e exigibilidade da 

decisão que arbitrou os honorários, cabe sua homologação. Em análise 

aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

razão assiste à parte exequente. Por sua vez a executada em 

manifestação, oportunidade de impugnação, não atacou a presente 

execução com nenhum argumento inserto no dispositivo legal do artigo 

535 do CPC, tampouco apresentou posteriormente cálculos, de forma a 

contrariar os apresentados pela parte exequente, precluindo assim, sua 

oportunidade processual. Neste fito, vislumbro que outro caminho não há 

senão homologar o valor executado, em razão de que restou 

incontroverso pelas partes o direito da parte exequente no recebimento de 

honorários sucumbenciais. Ante o exposto, julgo procedente a pretensão 

contida na inicial para o fim de HOMOLOGAR E CONDENAR a parte 

executada a pagar à parte exequente a importância de R$ 7.172,08 (sete 

mil, cento e setenta e dois reais e oito centavos), e o faço, com resolução 

de mérito, a teor do que dispõe o 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, Expeça-se RPV em 

favor da parte exequente. Registro automático da sentença com sua 

publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, 

da CNGC. Submeto os autos ao MM.º Juiz togado para a apreciação nos 

termos do art. 40 da lei 9.099/95. Tatiane Pereira Barros – Juíza Leiga V I S 

T O S, HOMOLOGO, para que surta seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da lei nº 

9099/95. Sem custas, nem honorários, na forma da Lei 9099/95. Após o 

trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais, dê-se baixa e 

arquivem-se. P. I. C. Aripuanã-MT, 22 de março de 2020. FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000507-27.2019.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

RANMAR SANTYAGO ALVES AMORIM SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RANMAR SANTYAGO ALVES AMORIM SANTOS OAB - MT21910/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ SENTENÇA Processo: 

1000507-27.2019.8.11.0088. EXEQUENTE: RANMAR SANTYAGO ALVES 

AMORIM SANTOS EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/1995. Prima facie, convém declarar, de ofício, a PRESCRIÇÃO do 

título executivo discutidos na lide, eis que pelas certidões acostadas junto 

ao id.21787555, dos autos n. 2787-22.2018.811.0088 (expedida em 

23/08/2018), autos código n. 51743 (expedida em 26/11/2018), autos 

código n. 72501 (expedida em 26/11/2018), autos código n. 73286 

(expedida em 13/07/2018), autos código n. 73291 (expedida em 

13/07/2018), vislumbro que as mesmas foram expedidas no ano de 2018, 

tornando assim exequíveis, tendo em vista a data do ajuizamento desta 

demanda em 22/07/2019, segundo dicção do artigo 1º do Decreto n. 

20.910/1932, qual prediz que: “ Art. 1º As dívidas passivas da União, dos 

Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação 

contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua 

natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do 

qual se originarem. Decido. Versa o presente sobre AÇÃO DE EXECUÇÃO 

proposta por RANMAR SANTYAGO ALVES AMORIM em desfavor de 

ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando o recebimento do valor de R$ 

8.965,10 (oito mil, novecentos e sessenta e cinco reais e dez centavos), 

fundada Execução de Título Executivo, de honorários advocatícios como 

defensor dativo. Recebida a inicial, fora determinada a citação da parte 

executada. Devidamente citada, a parte Executada não se opôs a 

presente execução, conforme petição id. 29370795. Eis o breve relato. 

Passo à fundamentação. O processo comporta julgamento no estado em 

que se encontra, eis que a matéria nele versada envolve apenas matéria 

de direito, estando as alegações suportadas em provas documentais, 

dispensando-se maior dilação probatória ou oitiva de testemunhas. Sendo 

assim, como no caso os documentos juntados aos autos são suficientes 

para o julgamento da demanda, não há necessidade de produção de 

outras provas. Atente-se que “a decisão judicial que arbitra honorários 

advocatícios a defensor dativo possui natureza de título executivo, liquido, 

certo e exigível, na forma dos arts. 24 do Estatuto da Advocacia e 585, V, 

do CPC independentemente da participação do Estado no processo e de 

apresentação à esfera administrativa para a formação do título”. 

Precedentes: STJ, AgRg no REsp 1537336/MG, Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, T2, DJe 28/09/2015; STJ, AgRg 1.370.209/ES, Rel. 

Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 14/06/2013; STJ, 

AgRg no AREsp 544.073/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 14/10/2014, DJe 20/10/2014. Tendo em 

vista a ausência de embargos e a certeza, liquidez e exigibilidade da 

decisão que arbitrou os honorários, cabe sua homologação. Em análise 

aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

razão assiste à parte exequente. Por sua vez a executada em 

manifestação, oportunidade de impugnação, não atacou a presente 

execução com nenhum argumento inserto no dispositivo legal do artigo 

535 do CPC, tampouco apresentou posteriormente cálculos, de forma a 

contrariar os apresentados pela parte exequente, precluindo assim, sua 

oportunidade processual. Neste fito, vislumbro que outro caminho não há 

senão homologar o valor executado, em razão de que restou 

incontroverso pelas partes o direito da parte exequente no recebimento de 

honorários sucumbenciais. Ante o exposto, julgo procedente a pretensão 

contida na inicial para o fim de HOMOLOGAR E CONDENAR a parte 

executada a pagar à parte exequente a importância de R$ 8.965,10 (oito 

mil, novecentos e sessenta e cinco reais e dez centavos), e o faço, com 

resolução de mérito, a teor do que dispõe o 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, Expeça-se RPV em 

favor da parte exequente. Registro automático da sentença com sua 

publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, 

da CNGC. Submeto os autos ao MM.º Juiz togado para a apreciação nos 

termos do art. 40 da lei 9.099/95. Tatiane Pereira Barros – Juíza Leiga V I S 

T O S, HOMOLOGO, para que surta seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da lei nº 

9099/95. Sem custas, nem honorários, na forma da Lei 9099/95. Após o 

trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais, dê-se baixa e 

arquivem-se. P. I. C. Aripuanã-MT, 21 de março de 2020. FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000511-64.2019.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

RANMAR SANTYAGO ALVES AMORIM SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RANMAR SANTYAGO ALVES AMORIM SANTOS OAB - MT21910/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ SENTENÇA Processo: 

1000511-64.2019.8.11.0088. EXEQUENTE: RANMAR SANTYAGO ALVES 

AMORIM SANTOS EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/1995. Prima facie, convém declarar, de ofício, a PRESCRIÇÃO do 

título executivo discutidos na lide, eis que pelas certidão acostada junto ao 

id.21819993, dos autos código n. 83134 (expedida em 28/03/2019), autos 

código n. 59346 (expedida em 30/05/2018), autos código n. 71688 

(expedida em 21/05/2019), autos código n. 82009 (expedida em 

18/03/2019), vislumbro que as mesmas foram expedidas no ano de 2019, 

tornando assim exequível, tendo em vista a data do ajuizamento desta 

demanda em 22/07/2019, segundo dicção do artigo 1º do Decreto n. 

20.910/1932, qual prediz que: “ Art. 1º As dívidas passivas da União, dos 

Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação 

contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua 

natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do 

qual se originarem. Decido. Versa o presente sobre AÇÃO DE EXECUÇÃO 
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proposta por RANMAR SANTYAGO ALVES AMORIM em desfavor de 

ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando o recebimento do valor de R$ 

9.221,10 (nove mil, duzentos e vinte e um reais e dez centavos), fundada 

Execução de Título Executivo, de honorários advocatícios como defensor 

dativo. Recebida a inicial, fora determinada a citação da parte executada. 

Devidamente citada, a parte Executada não se manifestou nos autos, 

conforme petição id. 29364955. Eis o breve relato. Passo à 

fundamentação. O processo comporta julgamento no estado em que se 

encontra, eis que a matéria nele versada envolve apenas matéria de 

direito, estando as alegações suportadas em provas documentais, 

dispensando-se maior dilação probatória ou oitiva de testemunhas. Sendo 

assim, como no caso os documentos juntados aos autos são suficientes 

para o julgamento da demanda, não há necessidade de produção de 

outras provas. Atente-se que “a decisão judicial que arbitra honorários 

advocatícios a defensor dativo possui natureza de título executivo, liquido, 

certo e exigível, na forma dos arts. 24 do Estatuto da Advocacia e 585, V, 

do CPC independentemente da participação do Estado no processo e de 

apresentação à esfera administrativa para a formação do título”. 

Precedentes: STJ, AgRg no REsp 1537336/MG, Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, T2, DJe 28/09/2015; STJ, AgRg 1.370.209/ES, Rel. 

Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 14/06/2013; STJ, 

AgRg no AREsp 544.073/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 14/10/2014, DJe 20/10/2014. Tendo em 

vista a ausência de embargos e a certeza, liquidez e exigibilidade da 

decisão que arbitrou os honorários, cabe sua homologação. Em análise 

aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

razão assiste à parte exequente. Por sua vez a executada em 

manifestação, oportunidade de impugnação, não atacou a presente 

execução com nenhum argumento inserto no dispositivo legal do artigo 

535 do CPC, tampouco apresentou posteriormente cálculos, de forma a 

contrariar os apresentados pela parte exequente, precluindo assim, sua 

oportunidade processual. Neste fito, vislumbro que outro caminho não há 

senão homologar o valor executado, em razão de que restou 

incontroverso pelas partes o direito da parte exequente no recebimento de 

honorários sucumbenciais. Ante o exposto, julgo procedente a pretensão 

contida na inicial para o fim de HOMOLOGAR E CONDENAR a parte 

executada a pagar à parte exequente a importância de R$ 9.221,10 (nove 

mil, duzentos e vinte e um reais e dez centavos), e o faço, com resolução 

de mérito, a teor do que dispõe o 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, Expeça-se RPV em 

favor da parte exequente. Registro automático da sentença com sua 

publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, 

da CNGC. Submeto os autos ao MM.º Juiz togado para a apreciação nos 

termos do art. 40 da lei 9.099/95. Tatiane Pereira Barros – Juíza Leiga V I S 

T O S, HOMOLOGO, para que surta seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da lei nº 

9099/95. Sem custas, nem honorários, na forma da Lei 9099/95. Após o 

trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais, dê-se baixa e 

arquivem-se. P. I. C. Aripuanã-MT, 21 de março de 2020. FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000509-94.2019.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

RANMAR SANTYAGO ALVES AMORIM SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RANMAR SANTYAGO ALVES AMORIM SANTOS OAB - MT21910/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ SENTENÇA Processo: 

1000509-94.2019.8.11.0088. EXEQUENTE: RANMAR SANTYAGO ALVES 

AMORIM SANTOS EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/1995. Prima facie, convém declarar, de ofício, a PRESCRIÇÃO do 

título executivo discutidos na lide, eis que pelas certidão acostada junto ao 

id.21802705, dos autos código n. 64659 (expedida em 06/08/2018), 

tornando assim exequível, tendo em vista a data do ajuizamento desta 

demanda em 22/07/2019, segundo dicção do artigo 1º do Decreto n. 

20.910/1932, qual prediz que: “ Art. 1º As dívidas passivas da União, dos 

Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação 

contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua 

natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do 

qual se originarem. Decido. Versa o presente sobre AÇÃO DE EXECUÇÃO 

proposta por RANMAR SANTYAGO ALVES AMORIM em desfavor de 

ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando o recebimento do valor de R$ 

8.965,10 (oito mil, novecentos e sessenta e cinco reais e dez centavos), 

fundada Execução de Título Executivo, de honorários advocatícios como 

defensor dativo. Recebida a inicial, fora determinada a citação da parte 

executada. Devidamente citada, a parte Executada não se manifestou nos 

autos, conforme certidão id. 29558135. Eis o breve relato. Passo à 

fundamentação. O processo comporta julgamento no estado em que se 

encontra, eis que a matéria nele versada envolve apenas matéria de 

direito, estando as alegações suportadas em provas documentais, 

dispensando-se maior dilação probatória ou oitiva de testemunhas. Sendo 

assim, como no caso os documentos juntados aos autos são suficientes 

para o julgamento da demanda, não há necessidade de produção de 

outras provas. Atente-se que “a decisão judicial que arbitra honorários 

advocatícios a defensor dativo possui natureza de título executivo, liquido, 

certo e exigível, na forma dos arts. 24 do Estatuto da Advocacia e 585, V, 

do CPC independentemente da participação do Estado no processo e de 

apresentação à esfera administrativa para a formação do título”. 

Precedentes: STJ, AgRg no REsp 1537336/MG, Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, T2, DJe 28/09/2015; STJ, AgRg 1.370.209/ES, Rel. 

Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 14/06/2013; STJ, 

AgRg no AREsp 544.073/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 14/10/2014, DJe 20/10/2014. Tendo em 

vista a ausência de embargos e a certeza, liquidez e exigibilidade da 

decisão que arbitrou os honorários, cabe sua homologação. Em análise 

aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

razão assiste à parte exequente. Por sua vez a executada em 

manifestação, oportunidade de impugnação, não atacou a presente 

execução com nenhum argumento inserto no dispositivo legal do artigo 

535 do CPC, tampouco apresentou posteriormente cálculos, de forma a 

contrariar os apresentados pela parte exequente, precluindo assim, sua 

oportunidade processual. Neste fito, vislumbro que outro caminho não há 

senão homologar o valor executado, em razão de que restou 

incontroverso pelas partes o direito da parte exequente no recebimento de 

honorários sucumbenciais. Ante o exposto, julgo procedente a pretensão 

contida na inicial para o fim de HOMOLOGAR E CONDENAR a parte 

executada a pagar à parte exequente a importância de R$ 8.965,10 (oito 

mil, novecentos e sessenta e cinco reais e dez centavos), e o faço, com 

resolução de mérito, a teor do que dispõe o 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, Expeça-se RPV em 

favor da parte exequente. Registro automático da sentença com sua 

publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, 

da CNGC. Submeto os autos ao MM.º Juiz togado para a apreciação nos 

termos do art. 40 da lei 9.099/95. Tatiane Pereira Barros – Juíza Leiga V I S 

T O S, HOMOLOGO, para que surta seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da lei nº 

9099/95. Sem custas, nem honorários, na forma da Lei 9099/95. Após o 

trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais, dê-se baixa e 

arquivem-se. P. I. C. Aripuanã-MT, 21 de março de 2020. FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000335-85.2019.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

WAINER WILLIAMS DE FIGUEIREDO FORTES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Clara Yara de Figueiredo Fortes OAB - MT15139-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ SENTENÇA Processo: 

1000335-85.2019.8.11.0088. EXEQUENTE: WAINER WILLIAMS DE 

FIGUEIREDO FORTES EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, 
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etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/1995. Prima facie, convém declarar, de ofício, a PRESCRIÇÃO do 

título executivo discutidos na lide, eis que pelas certidões acostadas junto 

ao id.20200148, dos autos código n. 52025 (expedida em 11/01/2018), 

código n. 54926 (expedida em 23/02/2018), vislumbro que as mesmas 

foram expedidas no ano de 2018, tornando assim exequíveis, tendo em 

vista a data do ajuizamento desta demanda em 17/05/2019, segundo 

dicção do artigo 1º do Decreto n. 20.910/1932, qual prediz que: “ Art. 1º 

As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim 

todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou 

municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos 

contados da data do ato ou fato do qual se originarem. Decido. Versa o 

presente sobre AÇÃO DE EXECUÇÃO proposta por WAINER WILLIAMS DE 

FIGUEIREDO em desfavor de ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando o 

recebimento do valor de R$ 13.927,80 (treze mil, novecentos e vinte e sete 

reais e oitenta centavos), fundada Execução de Título Executivo, de 

honorários advocatícios como defensor dativo. Recebida a inicial, fora 

determinada a citação da parte executada. Devidamente citada, a parte 

Executada não se opôs ao processo de Execução, conforme certidão id. 

27796069. Eis o breve relato. Passo à fundamentação. O processo 

comporta julgamento no estado em que se encontra, eis que a matéria nele 

versada envolve apenas matéria de direito, estando as alegações 

suportadas em provas documentais, dispensando-se maior dilação 

probatória ou oitiva de testemunhas. Sendo assim, como no caso os 

documentos juntados aos autos são suficientes para o julgamento da 

demanda, não há necessidade de produção de outras provas. Atente-se 

que “a decisão judicial que arbitra honorários advocatícios a defensor 

dativo possui natureza de título executivo, liquido, certo e exigível, na 

forma dos arts. 24 do Estatuto da Advocacia e 585, V, do CPC 

independentemente da participação do Estado no processo e de 

apresentação à esfera administrativa para a formação do título”. 

Precedentes: STJ, AgRg no REsp 1537336/MG, Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, T2, DJe 28/09/2015; STJ, AgRg 1.370.209/ES, Rel. 

Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 14/06/2013; STJ, 

AgRg no AREsp 544.073/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 14/10/2014, DJe 20/10/2014. Tendo em 

vista a ausência de embargos e a certeza, liquidez e exigibilidade da 

decisão que arbitrou os honorários, cabe sua homologação. Em análise 

aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

razão assiste à parte exequente. Por sua vez a executada em 

manifestação, oportunidade de impugnação, não atacou a presente 

execução com nenhum argumento inserto no dispositivo legal do artigo 

535 do CPC, tampouco apresentou posteriormente cálculos, de forma a 

contrariar os apresentados pela parte exequente, precluindo assim, sua 

oportunidade processual. Neste fito, vislumbro que outro caminho não há 

senão homologar o valor executado, em razão de que restou 

incontroverso pelas partes o direito da parte exequente no recebimento de 

honorários sucumbenciais. Ante o exposto, julgo procedente a pretensão 

contida na inicial para o fim de HOMOLOGAR E CONDENAR a parte 

executada a pagar à parte exequente a importância de R$ 13.927,80 

(treze mil, novecentos e vinte e sete reais e oitenta centavos), e o faço, 

com resolução de mérito, a teor do que dispõe o 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, 

Expeça-se RPV em favor da parte exequente. Registro automático da 

sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a 

teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Submeto os autos ao MM.º Juiz togado 

para a apreciação nos termos do art. 40 da lei 9.099/95. Tatiane Pereira 

Barros – Juíza Leiga V I S T O S, HOMOLOGO, para que surta seus 

efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do artigo 40 da lei nº 9099/95. Sem custas, nem honorários, na forma da 

Lei 9099/95. Após o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais, 

dê-se baixa e arquivem-se. P. I. C. Aripuanã-MT, 21 de março de 2020. 

FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Comarca de Brasnorte

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N.º 07/2020 - DF

A Exma. Dra. Daiane Marilyn Vaz, MM.ª Juíza de Direito e Diretora do Foro 

da Comarca de Brasnorte, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais, etc;

 CONSIDERANDO a necessidade de dar cumprimento as

determinações da Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da 

Justiça, que institui o Serviço de Plantão Judiciário no Estado de Mato 

Grosso;

 CONSIDERANDO as determinações contidas no Provimento N.º 17/2019 – 

CM, de 09/09/2019, que estabelece o Plantão Regional no Primeiro Grau de 

Jurisdição do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso nos finais de 

semana e feriados, bem como o plantão semanal;

 R E S O L V E:

 Art. 1° - Responderão no plantão dos finais de semana, feriados e 

semanal, durante o período de 01 a 30 de abril de 2020, os seguintes 

servidores conforme escala abaixo;

LOTAÇÃO: VARA ÚNICA/JUIZADO ESPECIAL

DIA SERVIDOR (A) CARGO TELEFONE EMAIL

01 a 05 Alan Jhones de Oliveira Analista Judiciário (66) 99215-1557 

brasnorte.unica@tjmt.jus.br

06 a 12

 Gislaine Pereira Alves Analista Judiciário (66) 99215-1557 

brasnorte.unica@tjmt.jus.br

13 a 21

 Nilza Coelho Germinari Distribuidora (66) 99215-1557 

nilza.germinari@tjmt.jus.br

22 a 26 Rozângela de A. Araújo Analista Judiciário (66) 99215-1557 

brasnorte.unica@tjmt.jus.br

27 a 30 Eduarda Spilere Moretto Técnico Judiciário (66) 99215-1557 

brasnorte.unica@tjmt.jus.br

 CENTRAL DE MANDADOS

DIA SERVIDOR (A) CARGO TELEFONE EMAIL

01 a 05 Mauro Pinheiro Candido Oficial de Justiça (66) 99609-2919 

mauro.candido@tjmt.jus.br

06 a 12 Carlos Giuliano R. da Costa Oficial de Justiça (66) 99933-5220 

carlos.costa@tjmtjus.br

13 a 19 Erik Alberto Miotto Oficial de Justiça (66) 99225 - 4577 

erik.miotto@tjmt.jus.br

20 a 26 Mauro Pinheiro Candido Oficial de Justiça (66) 99609-2919 

mauro.candido@tjmt.jus.br

27 a 30 Carlos Giuliano R. da Costa Oficial de Justiça (66) 99933-5220 

carlos.costa@tjmtjus.br

PLANTÃO REGIONAL - JUÍZES POLO X

DIA JUIZ (A)

01 a 05 Dra. Daiane Marilyn Vaz

06 a 08 Dra. Daiane Marilyn Vaz

09 a 12 Dr. Vagner Dupim Dias

13 a 17 Dra. Daiane Marilyn Vaz

18 a 21 Dr. Rafael Depra Panichella

22 a 24 Dra. Daiane Marilyn Vaz

25 e 26 Dr. Juliano Hermont Hermes da Silva

27 a 30 Dra. Daiane Marilyn Vaz

Art. 2º - O Sistema de Plantão Judiciário funcionará aos sábados, 

domingos e feriados, bem como o plantão semanal para atendimento de 

medidas urgentes.

§ 1º O Plantão de final de semana iniciar-se-á após o encerramento do 

horário final do expediente das sextas-feiras e vésperas de feriados e 

terá o seu término no início do horário de expediente do primeiro dia útil 

subsequente.

 § 2º O Plantão semanal iniciará após o encerramento do expediente 

forense do primeiro dia útil da semana, encerrando-se no início do 

expediente do último dia útil, sendo de atribuição dos Juízes de suas 

respectivas Comarcas/Varas, não funcionando o plantão regional.

Art. 3º - O (A) Juiz (a) plantonista do Polo iniciará o seu plantão de final de 

semana e feriado após o encerramento do horário final do expediente das 

sextas-feiras e vésperas de feriados e terá o seu término no início do 

horário de expediente do primeiro dia útil subsequente, quando iniciará o 

Plantão Judiciário do Juiz Plantonista da Comarca.

Art. 4° - O(a) servidor(a) escalado para o plantão judiciário deverá 

permanecer em regime de sobreaviso, durante o período previsto no art. 

1º da Portaria-Conjunta N.249, de 18 de março de 2020, da Presidência e 

do Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso.

Art. 5º - Envie-se cópia ao Ministério Público, a Subsecção da OAB, aos 

Senhores Delegados de Polícia, aos servidores escalados, à Presidência 
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do Tribunal de Justiça, a Corregedoria-Geral da Justiça, à Coordenadoria 

Judiciária, à Coordenadoria de Magistrados.

Brasnorte- MT, 19 de março de 2020.

Vara Única

Decisão

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000089-19.2020.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA VETORASSO MENDES (AUTOR(A))

QUIRINO MENDES NETTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA VETORASSO MENDES OAB - SP333361 (ADVOGADO(A))

MARCO AURELIO CHARAF BDINE OAB - SP143145 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO TARRAF JUNIOR (REU)

JOSE ROBERTO DE MELLO FILHO (REU)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

BRASNORTE DECISÃO Processo: 1000089-19.2020.8.11.0100. 

AUTOR(A): ELZA VETORASSO MENDES, QUIRINO MENDES NETTO REU: 

JOSE ROBERTO DE MELLO FILHO, ANTONIO TARRAF JUNIOR Vistos, etc. 

Trata-se de ação de Manutenção e Reintegração de Posse com pedido 

liminar proposta por Quirino Mendes Netto e Elza Vetorasso Mendes em 

desfavor de Antônio Tarraf Junior e José Roberto de Mello, todos 

qualificados na inicial. Recebo a petição inicial, porque presentes os 

requisitos do artigo 319, NCPC. Por outro lado, nos termos do artigo 562, 

“caput”, segunda parte, do Código de Processo Civil, entendo necessária 

a realização de audiência de justificação prévia, e considerando a 

Portaria-Conjunta nº. 247, de 16 de março de 2020, designo para o dia 08 

de maio de 2020, às 13:30 horas. Justifico a data, em razão da lotada 

pauta de audiências deste Juízo, bem como em razão desta Magistrada 

estar respondendo simultaneamente pela 2ª Vara Cível da Comarca de 

Juína/MT. Cite-se e intime-se o requerido, para que compareça na 

audiência, acompanhado de advogado. Intime-se o requerente, por meio 

de seu advogado, para que compareça acompanhado de suas 

testemunhas, as quais deverão comparecer ao ato independentemente de 

intimação. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Brasnorte/MT, data da 

assinatura registrada no sistema. Daiane Marilyn Vaz Juíza de Direito

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

Processo Número: 1000034-68.2020.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

V. D. S. F. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA SOUZA DUTRA SILVA OAB - MT0015503A (ADVOGADO(A))

GESILIANE DOS SANTOS OAB - 042.351.571-32 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Gonçalo Bibiano Fernandes "Bibi" (REU)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

BRASNORTE DECISÃO Processo: 1000034-68.2020.8.11.0100. 

AUTOR(A): V. D. S. F. REPRESENTANTE: GESILIANE DOS SANTOS REU: 

GONÇALO BIBIANO FERNANDES "BIBI" Vistos, etc. Considerando a 

declaração da Organização Mundial de Saúde de que se está diante de 

pandemia causada pelo coronavírus; Considerando a decretação pelo 

Governo Federal de Estado de emergência sanitária em decorrência do 

coronavírus; Considerando a Portaria de n° 233/2020 e o Ofício Circular n° 

15/2020, ambos da Presidência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso; 

Considerando que o contato entre pessoas é causa de transmissão do 

coronavírus; Considerando, ainda, a Portaria-Conjunta nº. 247, de 16 de 

março de 2020, REDESIGNO a audiência anteriormente aprazada para o 

dia 23 de junho de 2020, às 13:30. Justifico a data, em razão da lotada 

pauta de audiências deste Juízo, bem como em razão desta Magistrada 

estar respondendo simultaneamente pela 2ª Vara Cível da Comarca de 

Juína/MT. Intimem-se as partes da presente decisão. Ciência ao Ministério 

Público. Cumpra-se. Diligências necessárias. Às providências. 

Brasnorte/MT, data da assinatura registrada no sistema. Daiane Marilyn 

Vaz Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000855-09.2019.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

WANTUIL CABRAL DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS MOREIRA MILHOMEM OAB - MT0021907A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALMI RIBEIRO RODRIGUES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

BRASNORTE DECISÃO Processo: 1000855-09.2019.8.11.0100. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: WANTUIL CABRAL DA SILVA 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: VALMI RIBEIRO RODRIGUES Vistos, etc. 

Considerando a declaração da Organização Mundial de Saúde de que se 

está diante de pandemia causada pelo coronavírus; Considerando a 

decretação pelo Governo Federal de Estado de emergência sanitária em 

decorrência do coronavírus; Considerando a Portaria de n° 233/2020 e o 

Ofício Circular n° 15/2020, ambos da Presidência do Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso; Considerando que o contato entre pessoas é causa de 

transmissão do coronavírus; Considerando, ainda, a Portaria-Conjunta nº. 

247, de 16 de março de 2020, REDESIGNO a audiência anteriormente 

aprazada para o dia 23 de junho de 2020, às 13:45. Justifico a data, em 

razão da lotada pauta de audiências deste Juízo, bem como em razão 

desta Magistrada estar respondendo simultaneamente pela 2ª Vara Cível 

da Comarca de Juína/MT. Intimem-se as partes da presente decisão. 

Ciência ao Ministério Público. Cumpra-se. Diligências necessárias. Às 

providências. Brasnorte/MT, data da assinatura registrada no sistema. 

Daiane Marilyn Vaz Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000052-89.2020.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

DOMICIANO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN ADRIANA RODRIGUES CONTI OAB - MT21998/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BISPO DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE Certidão Certifico que, de ordem da 

MMª Juíza de Direito desta Comarca, considerando a declaração da 

Organização Mundial de Saúde de que se está diante de pandemia 

causada pelo coronavírus; Considerando a decretação pelo Governo 

Federal de Estado de emergência sanitária em decorrência do 

coronavírus; Considerando a Portaria de n° 233/2020 e o Ofício Circular n° 

15/2020, ambos da Presidência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso; 

Considerando que o contato entre pessoas é causa de transmissão do 

coronavírus; Considerando, ainda, que o Fórum da Comarca de 

Brasnorte/MT, não tem capacidade diária de manter as testemunhas e as 

partes à distância de 1,5m (um metro e meio) uma das outras, REDESIGNO 

a audiência anteriormente aprazada para o dia 15 de maio de 2020, às 

13h45min. Eduarda S. Moretto Técnica Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000090-38.2019.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

LOURENCO & BARROS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA MAIA DUTRA OAB - MT18410/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRCINHA JOANA DE SANTANA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE Certidão Certifico que, de ordem da 

MMª Juíza de Direito desta Comarca, considerando a declaração da 
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Organização Mundial de Saúde de que se está diante de pandemia 

causada pelo coronavírus; Considerando a decretação pelo Governo 

Federal de Estado de emergência sanitária em decorrência do 

coronavírus; Considerando a Portaria de n° 233/2020 e o Ofício Circular n° 

15/2020, ambos da Presidência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso; 

Considerando que o contato entre pessoas é causa de transmissão do 

coronavírus; Considerando, ainda, que o Fórum da Comarca de 

Brasnorte/MT, não tem capacidade diária de manter as testemunhas e as 

partes à distância de 1,5m (um metro e meio) uma das outras, REDESIGNO 

a audiência anteriormente aprazada para o dia 22 de maio de 2020, às 

12h45min. Eduarda S. Moretto Técnica Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000078-58.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE CABRAL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte exequente para no prazo de 05 dias, dizer sobre a 

quitação do débito, possibilitando a resolução da fase de cumprimento de 

sentença. Ressalta-se que seu silêncio importará em anuência em relação 

à satisfação integral do débito.

Comarca de Campinápolis

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000562-09.2019.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA GUIMARAES FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IANDRA SANTOS MORAIS OAB - MT0016051A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO LATO SENSU EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS LTDA - ME 

(REU)

INSTITUTO MAUA DE PESQUISA E EDUCACAO LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSIANE SILVA CABRAL OAB - GO37112 (ADVOGADO(A))

REGINO FRANCISCO DE SOUSA OAB - DF24659 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

CAMPINÁPOLIS Nos termos da legislação vigente e com espeque no que 

dispõe o art. 21, I, art. 482, VI e art. 701, XVIII, todos da CNGC, impulsiono 

os presentes autos realizando a conclusão ao gabinete para as 

determinações necessárias quanto à audiência designada, considerando 

a PORTARIA-CONJUNTA Nº. 249, de 18 de março de 2020 do TJMT (em 

anexo), mais especificamente, o art. 2º, §4º: "Durante o período previsto 

no art. 1º desta Portaria, não serão realizadas as audiências de qualquer 

natureza, sessões do Tribunal do Júri, dos órgãos do Tribunal de Justiça e 

das Turmas Recursais dos Juizados Especiais, salvo a hipótese prevista 

no inciso IV do art. 11 da Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 

2020." CAMPINÁPOLIS, 23 de março de 2020. PRISCYLLA MURZIN 

RODRIGUES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO VARA ÚNICA DE 

CAMPINÁPOLIS E INFORMAÇÕES: Av. Benônio José Lourenço, s/n, Setor 

União, CAMPINÁPOLIS - MT - CEP: 78630-000 - TELEFONE: (66) 34371729

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000058-66.2020.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE TSUWEDEWA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ OAB - MS21797 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

CAMPINÁPOLIS Nos termos da legislação vigente e com espeque no que 

dispõe o art. 21, I, art. 482, VI e art. 701, XVIII, todos da CNGC, impulsiono 

os presentes autos realizando a conclusão ao gabinete para as 

determinações necessárias quanto à audiência designada, considerando 

a PORTARIA-CONJUNTA Nº. 249, de 18 de março de 2020 do TJMT (em 

anexo), mais especificamente, o art. 2º, §4º: "Durante o período previsto 

no art. 1º desta Portaria, não serão realizadas as audiências de qualquer 

natureza, sessões do Tribunal do Júri, dos órgãos do Tribunal de Justiça e 

das Turmas Recursais dos Juizados Especiais, salvo a hipótese prevista 

no inciso IV do art. 11 da Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 

2020." CAMPINÁPOLIS, 23 de março de 2020. PRISCYLLA MURZIN 

RODRIGUES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO VARA ÚNICA DE 

CAMPINÁPOLIS E INFORMAÇÕES: Av. Benônio José Lourenço, s/n, Setor 

União, CAMPINÁPOLIS - MT - CEP: 78630-000 - TELEFONE: (66) 34371729

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000060-36.2020.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE TSUWEDEWA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ OAB - MS21797 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

CAMPINÁPOLIS ATO ORDINATÓRIO Nos termos da legislação vigente e 

com espeque no que dispõe o art. 21, I, art. 482, VI e art. 701, XVIII, todos 

da CNGC, impulsiono os presentes autos realizando a conclusão ao 

gabinete para as determinações necessárias quanto à audiência 

designada, considerando a PORTARIA-CONJUNTA Nº. 249, de 18 de 

março de 2020 do TJMT (em anexo), mais especificamente, o art. 2º, §4º: 

"Durante o período previsto no art. 1º desta Portaria, não serão realizadas 

as audiências de qualquer natureza, sessões do Tribunal do Júri, dos 

órgãos do Tribunal de Justiça e das Turmas Recursais dos Juizados 

Especiais, salvo a hipótese prevista no inciso IV do art. 11 da 

Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020." CAMPINÁPOLIS, 23 de 

março de 2020. PRISCYLLA MURZIN RODRIGUES Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO VARA ÚNICA DE CAMPINÁPOLIS E INFORMAÇÕES: Av. Benônio 

José Lourenço, s/n, Setor União, CAMPINÁPOLIS - MT - CEP: 78630-000 - 

TELEFONE: (66) 34371729

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000061-21.2020.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE TSUWEDEWA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ OAB - MS21797 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

CAMPINÁPOLIS ATO ORDINATÓRIO Nos termos da legislação vigente e 

com espeque no que dispõe o art. 21, I, art. 482, VI e art. 701, XVIII, todos 

da CNGC, impulsiono os presentes autos realizando a conclusão ao 

gabinete para as determinações necessárias quanto à audiência 

designada, considerando a PORTARIA-CONJUNTA Nº. 249, de 18 de 

março de 2020 do TJMT (em anexo), mais especificamente, o art. 2º, §4º: 

"Durante o período previsto no art. 1º desta Portaria, não serão realizadas 

as audiências de qualquer natureza, sessões do Tribunal do Júri, dos 

órgãos do Tribunal de Justiça e das Turmas Recursais dos Juizados 

Especiais, salvo a hipótese prevista no inciso IV do art. 11 da 

Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020." CAMPINÁPOLIS, 23 de 

março de 2020. PRISCYLLA MURZIN RODRIGUES Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO VARA ÚNICA DE CAMPINÁPOLIS E INFORMAÇÕES: Av. Benônio 

José Lourenço, s/n, Setor União, CAMPINÁPOLIS - MT - CEP: 78630-000 - 
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TELEFONE: (66) 34371729

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000062-06.2020.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE TSUWEDEWA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ OAB - MS21797 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

CAMPINÁPOLIS ATO ORDINATÓRIO Nos termos da legislação vigente e 

com espeque no que dispõe o art. 21, I, art. 482, VI e art. 701, XVIII, todos 

da CNGC, impulsiono os presentes autos realizando a conclusão ao 

gabinete para as determinações necessárias quanto à audiência 

designada, considerando a PORTARIA-CONJUNTA Nº. 249, de 18 de 

março de 2020 do TJMT (em anexo), mais especificamente, o art. 2º, §4º: 

"Durante o período previsto no art. 1º desta Portaria, não serão realizadas 

as audiências de qualquer natureza, sessões do Tribunal do Júri, dos 

órgãos do Tribunal de Justiça e das Turmas Recursais dos Juizados 

Especiais, salvo a hipótese prevista no inciso IV do art. 11 da 

Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020." CAMPINÁPOLIS, 23 de 

março de 2020. PRISCYLLA MURZIN RODRIGUES Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO VARA ÚNICA DE CAMPINÁPOLIS E INFORMAÇÕES: Av. Benônio 

José Lourenço, s/n, Setor União, CAMPINÁPOLIS - MT - CEP: 78630-000 - 

TELEFONE: (66) 34371729

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000063-88.2020.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE TSUWEDEWA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ OAB - MS21797 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

CAMPINÁPOLIS ATO ORDINATÓRIO Nos termos da legislação vigente e 

com espeque no que dispõe o art. 21, I, art. 482, VI e art. 701, XVIII, todos 

da CNGC, impulsiono os presentes autos realizando a conclusão ao 

gabinete para as determinações necessárias quanto à audiência 

designada, considerando a PORTARIA-CONJUNTA Nº. 249, de 18 de 

março de 2020 do TJMT (em anexo), mais especificamente, o art. 2º, §4º: 

"Durante o período previsto no art. 1º desta Portaria, não serão realizadas 

as audiências de qualquer natureza, sessões do Tribunal do Júri, dos 

órgãos do Tribunal de Justiça e das Turmas Recursais dos Juizados 

Especiais, salvo a hipótese prevista no inciso IV do art. 11 da 

Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020." CAMPINÁPOLIS, 23 de 

março de 2020. PRISCYLLA MURZIN RODRIGUES Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO VARA ÚNICA DE CAMPINÁPOLIS E INFORMAÇÕES: Av. Benônio 

José Lourenço, s/n, Setor União, CAMPINÁPOLIS - MT - CEP: 78630-000 - 

TELEFONE: (66) 34371729

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000064-73.2020.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE TSUWEDEWA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ OAB - MS21797 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

CAMPINÁPOLIS ATO ORDINATÓRIO Nos termos da legislação vigente e 

com espeque no que dispõe o art. 21, I, art. 482, VI e art. 701, XVIII, todos 

da CNGC, impulsiono os presentes autos realizando a conclusão ao 

gabinete para as determinações necessárias quanto à audiência 

designada, considerando a PORTARIA-CONJUNTA Nº. 249, de 18 de 

março de 2020 do TJMT (em anexo), mais especificamente, o art. 2º, §4º: 

"Durante o período previsto no art. 1º desta Portaria, não serão realizadas 

as audiências de qualquer natureza, sessões do Tribunal do Júri, dos 

órgãos do Tribunal de Justiça e das Turmas Recursais dos Juizados 

Especiais, salvo a hipótese prevista no inciso IV do art. 11 da 

Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020." ). CAMPINÁPOLIS, 23 

de março de 2020. PRISCYLLA MURZIN RODRIGUES Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO VARA ÚNICA DE CAMPINÁPOLIS E INFORMAÇÕES: 

Av. Benônio José Lourenço, s/n, Setor União, CAMPINÁPOLIS - MT - CEP: 

78630-000 - TELEFONE: (66) 34371729

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000065-58.2020.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE TSUWEDEWA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ OAB - MS21797 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

CAMPINÁPOLIS ATO ORDINATÓRIO Nos termos da legislação vigente e 

com espeque no que dispõe o art. 21, I, art. 482, VI e art. 701, XVIII, todos 

da CNGC, impulsiono os presentes autos realizando a conclusão ao 

gabinete para as determinações necessárias quanto à audiência 

designada, considerando a PORTARIA-CONJUNTA Nº. 249, de 18 de 

março de 2020 do TJMT (em anexo), mais especificamente, o art. 2º, §4º: 

"Durante o período previsto no art. 1º desta Portaria, não serão realizadas 

as audiências de qualquer natureza, sessões do Tribunal do Júri, dos 

órgãos do Tribunal de Justiça e das Turmas Recursais dos Juizados 

Especiais, salvo a hipótese prevista no inciso IV do art. 11 da 

Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020." CAMPINÁPOLIS, 23 de 

março de 2020. PRISCYLLA MURZIN RODRIGUES Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO VARA ÚNICA DE CAMPINÁPOLIS E INFORMAÇÕES: Av. Benônio 

José Lourenço, s/n, Setor União, CAMPINÁPOLIS - MT - CEP: 78630-000 - 

TELEFONE: (66) 34371729

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000066-43.2020.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE TSUWEDEWA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ OAB - MS21797 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

CAMPINÁPOLIS ATO ORDINATÓRIO Nos termos da legislação vigente e 

com espeque no que dispõe o art. 21, I, art. 482, VI e art. 701, XVIII, todos 

da CNGC, impulsiono os presentes autos realizando a conclusão ao 

gabinete para as determinações necessárias quanto à audiência 

designada, considerando a PORTARIA-CONJUNTA Nº. 249, de 18 de 

março de 2020 do TJMT (em anexo), mais especificamente, o art. 2º, §4º: 

"Durante o período previsto no art. 1º desta Portaria, não serão realizadas 

as audiências de qualquer natureza, sessões do Tribunal do Júri, dos 

órgãos do Tribunal de Justiça e das Turmas Recursais dos Juizados 

Especiais, salvo a hipótese prevista no inciso IV do art. 11 da 

Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020." CAMPINÁPOLIS, 23 de 

março de 2020. PRISCYLLA MURZIN RODRIGUES Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO VARA ÚNICA DE CAMPINÁPOLIS E INFORMAÇÕES: Av. Benônio 
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José Lourenço, s/n, Setor União, CAMPINÁPOLIS - MT - CEP: 78630-000 - 

TELEFONE: (66) 34371729

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000067-28.2020.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE TSUWEDEWA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ OAB - MS21797 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

CAMPINÁPOLIS ATO ORDINATÓRIO Nos termos da legislação vigente e 

com espeque no que dispõe o art. 21, I, art. 482, VI e art. 701, XVIII, todos 

da CNGC, impulsiono os presentes autos realizando a conclusão ao 

gabinete para as determinações necessárias quanto à audiência 

designada, considerando a PORTARIA-CONJUNTA Nº. 249, de 18 de 

março de 2020 do TJMT (em anexo), mais especificamente, o art. 2º, §4º: 

"Durante o período previsto no art. 1º desta Portaria, não serão realizadas 

as audiências de qualquer natureza, sessões do Tribunal do Júri, dos 

órgãos do Tribunal de Justiça e das Turmas Recursais dos Juizados 

Especiais, salvo a hipótese prevista no inciso IV do art. 11 da 

Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020." CAMPINÁPOLIS, 23 de 

março de 2020. PRISCYLLA MURZIN RODRIGUES Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO VARA ÚNICA DE CAMPINÁPOLIS E INFORMAÇÕES: Av. Benônio 

José Lourenço, s/n, Setor União, CAMPINÁPOLIS - MT - CEP: 78630-000 - 

TELEFONE: (66) 34371729

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000068-13.2020.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE TSUWEDEWA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ OAB - MS21797 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

CAMPINÁPOLIS ATO ORDINATÓRIO Nos termos da legislação vigente e 

com espeque no que dispõe o art. 21, I, art. 482, VI e art. 701, XVIII, todos 

da CNGC, impulsiono os presentes autos realizando a conclusão ao 

gabinete para as determinações necessárias quanto à audiência 

designada, considerando a PORTARIA-CONJUNTA Nº. 249, de 18 de 

março de 2020 do TJMT (em anexo), mais especificamente, o art. 2º, §4º: 

"Durante o período previsto no art. 1º desta Portaria, não serão realizadas 

as audiências de qualquer natureza, sessões do Tribunal do Júri, dos 

órgãos do Tribunal de Justiça e das Turmas Recursais dos Juizados 

Especiais, salvo a hipótese prevista no inciso IV do art. 11 da 

Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020." CAMPINÁPOLIS, 23 de 

março de 2020. PRISCYLLA MURZIN RODRIGUES Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO VARA ÚNICA DE CAMPINÁPOLIS E INFORMAÇÕES: Av. Benônio 

José Lourenço, s/n, Setor União, CAMPINÁPOLIS - MT - CEP: 78630-000 - 

TELEFONE: (66) 34371729

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000069-95.2020.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE TSUWEDEWA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ OAB - MS21797 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

CAMPINÁPOLIS ATO ORDINATÓRIO Nos termos da legislação vigente e 

com espeque no que dispõe o art. 21, I, art. 482, VI e art. 701, XVIII, todos 

da CNGC, impulsiono os presentes autos realizando a conclusão ao 

gabinete para as determinações necessárias quanto à audiência 

designada, considerando a PORTARIA-CONJUNTA Nº. 249, de 18 de 

março de 2020 do TJMT (em anexo), mais especificamente, o art. 2º, §4º: 

"Durante o período previsto no art. 1º desta Portaria, não serão realizadas 

as audiências de qualquer natureza, sessões do Tribunal do Júri, dos 

órgãos do Tribunal de Justiça e das Turmas Recursais dos Juizados 

Especiais, salvo a hipótese prevista no inciso IV do art. 11 da 

Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020." CAMPINÁPOLIS, 23 de 

março de 2020. PRISCYLLA MURZIN RODRIGUES Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO VARA ÚNICA DE CAMPINÁPOLIS E INFORMAÇÕES: Av. Benônio 

José Lourenço, s/n, Setor União, CAMPINÁPOLIS - MT - CEP: 78630-000 - 

TELEFONE: (66) 34371729

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000070-80.2020.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE RO ODZADAWA AA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ OAB - MS21797 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

CAMPINÁPOLIS ATO ORDINATÓRIO Nos termos da legislação vigente e 

com espeque no que dispõe o art. 21, I, art. 482, VI e art. 701, XVIII, todos 

da CNGC, impulsiono os presentes autos realizando a conclusão ao 

gabinete para as determinações necessárias quanto à audiência 

designada, considerando a PORTARIA-CONJUNTA Nº. 249, de 18 de 

março de 2020 do TJMT (em anexo), mais especificamente, o art. 2º, §4º: 

"Durante o período previsto no art. 1º desta Portaria, não serão realizadas 

as audiências de qualquer natureza, sessões do Tribunal do Júri, dos 

órgãos do Tribunal de Justiça e das Turmas Recursais dos Juizados 

Especiais, salvo a hipótese prevista no inciso IV do art. 11 da 

Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020." CAMPINÁPOLIS, 23 de 

março de 2020. PRISCYLLA MURZIN RODRIGUES Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO VARA ÚNICA DE CAMPINÁPOLIS E INFORMAÇÕES: Av. Benônio 

José Lourenço, s/n, Setor União, CAMPINÁPOLIS - MT - CEP: 78630-000 - 

TELEFONE: (66) 34371729

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000071-65.2020.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE RO ODZADAWA AA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ OAB - MS21797 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

CAMPINÁPOLIS ATO ORDINATÓRIO Nos termos da legislação vigente e 

com espeque no que dispõe o art. 21, I, art. 482, VI e art. 701, XVIII, todos 

da CNGC, impulsiono os presentes autos realizando a conclusão ao 

gabinete para as determinações necessárias quanto à audiência 

designada, considerando a PORTARIA-CONJUNTA Nº. 249, de 18 de 

março de 2020 do TJMT (em anexo), mais especificamente, o art. 2º, §4º: 

"Durante o período previsto no art. 1º desta Portaria, não serão realizadas 

as audiências de qualquer natureza, sessões do Tribunal do Júri, dos 

órgãos do Tribunal de Justiça e das Turmas Recursais dos Juizados 

Especiais, salvo a hipótese prevista no inciso IV do art. 11 da 

Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020." CAMPINÁPOLIS, 23 de 

março de 2020. PRISCYLLA MURZIN RODRIGUES Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO VARA ÚNICA DE CAMPINÁPOLIS E INFORMAÇÕES: Av. Benônio 

José Lourenço, s/n, Setor União, CAMPINÁPOLIS - MT - CEP: 78630-000 - 

TELEFONE: (66) 34371729

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000072-50.2020.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE RO ODZADAWA AA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ OAB - MS21797 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

CAMPINÁPOLIS ATO ORDINATÓRIO Nos termos da legislação vigente e 

com espeque no que dispõe o art. 21, I, art. 482, VI e art. 701, XVIII, todos 

da CNGC, impulsiono os presentes autos realizando a conclusão ao 

gabinete para as determinações necessárias quanto à audiência 

designada, considerando a PORTARIA-CONJUNTA Nº. 249, de 18 de 

março de 2020 do TJMT (em anexo), mais especificamente, o art. 2º, §4º: 

"Durante o período previsto no art. 1º desta Portaria, não serão realizadas 

as audiências de qualquer natureza, sessões do Tribunal do Júri, dos 

órgãos do Tribunal de Justiça e das Turmas Recursais dos Juizados 

Especiais, salvo a hipótese prevista no inciso IV do art. 11 da 

Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020." CAMPINÁPOLIS, 23 de 

março de 2020. PRISCYLLA MURZIN RODRIGUES Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO VARA ÚNICA DE CAMPINÁPOLIS E INFORMAÇÕES: Av. Benônio 

José Lourenço, s/n, Setor União, CAMPINÁPOLIS - MT - CEP: 78630-000 - 

TELEFONE: (66) 34371729

Comarca de Cláudia

Vara Única

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000792-78.2019.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA TRIBUSKI GONCALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

Vistos. 1. Indefiro o pedido da parte Requerida, eis que o feito tramita na 

Vara Única e não no Juizado Especial Cível. Acerca da ausência da parte 

autora na audiência de conciliação designada por este Juízo será avaliado 

quando da prolação de sentença. 2. Intime-se a parte autora para 

querendo apresentar impugnação à contestação apresentada nos autos, 

no prazo de 15 (quinze) dias. 3. Após, intimem-se as partes para 

especificarem as provas a serem produzidas, no prazo de 10 (dez) dias. 

4. Em seguida, conclusos para saneamento do feito ou julgamento 

antecipado da lide. 5. Diligências necessárias. Cláudia, 23 de março de 

2020. THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000917-46.2019.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

Ministerio Público do Estado do Paraná (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA RODRIGUES ALVES WEBER (REQUERIDO)

ALMIR PISSAIA XAVIER DA SILVA (REQUERIDO)

ROGERIO JOSE LORENZETTI (REQUERIDO)

RODRIGO FERREIRA GIOVINE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GIUSEPPE VASCONCELOS PACINI OAB - PR84340 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MUNICIPIO DE PARANAVAI (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA COMARCA 

DE CLÁUDIA GABINETE Autos nº 1000917-46.2019.811.0101 Vistos. 1. 

Para o cumprimento do ato deprecado, designo audiência para depoimento 

pessoal da parte Requerida para o dia 04 de junho de 2020, às 08:30 

horas. 2. Comunique-se o Juízo Deprecante informando os dados da 

distribuição para futuras comunicações. 3. Intime-se. 4. Ciência ao 

Ministério Público. 5. Diligências necessárias. Cláudia, 23 de março de 

2020. THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 100770 Nr: 271-87.2018.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON DE OLIVEIRA, SERGIO CARVALHO 

GUAREZ, NILSON DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daiane Marques Rodrigues - 

OAB:20653/O, DEFENSORIA PÚBLICA DE CLÁUDIA/MT - OAB:, ELTON 

DIOGO VIECELLI - OAB:22370/O

 Vistos.

1. Considerando a Portaria – Conjunta n.º 247 de 16 de março de 2020, 

art. 2º c/c art. 10, inciso III e Portaria- Conjunta n° 249 de 18 de Março de 

2020 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, determino o 

CANCELAMENTO da solenidade agendada anteriormente.

2. Oportunamente voltem conclusos para designação de nova data.

3. Intimem-se.

4. Ciência ao Ministério Público.

5. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 100775 Nr: 275-27.2018.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAIANNE THAIS DA SILVA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CLÁUDIA/MT - OAB:

 Vistos.

1. Considerando a Portaria – Conjunta n.º 247 de 16 de março de 2020, 

art. 2º c/c art. 10, inciso III e Portaria- Conjunta n° 249 de 18 de Março de 

2020 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, determino o 

CANCELAMENTO da solenidade agendada anteriormente.

2. Oportunamente voltem conclusos para designação de nova data.

3. Intimem-se.

4. Ciência ao Ministério Público.

5. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 100779 Nr: 279-64.2018.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MICHAEL VENANCIO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CLÁUDIA/MT - OAB:

 Vistos.

1. Considerando a Portaria – Conjunta n.º 247 de 16 de março de 2020, 

art. 2º c/c art. 10, inciso III e Portaria- Conjunta n° 249 de 18 de Março de 

2020 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, determino o 

CANCELAMENTO da solenidade agendada anteriormente.

2. Oportunamente voltem conclusos para designação de nova data.

3. Intimem-se.

4. Ciência ao Ministério Público.

5. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 100796 Nr: 296-03.2018.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DBDO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CLÁUDIA/MT - OAB:

 Vistos.

1. Considerando a Portaria – Conjunta n.º 247 de 16 de março de 2020, 

art. 2º c/c art. 10, inciso III e Portaria- Conjunta n° 249 de 18 de Março de 

2020 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, determino o 

CANCELAMENTO da solenidade agendada anteriormente.

2. Oportunamente voltem conclusos para designação de nova data.

3. Intimem-se.

4. Ciência ao Ministério Público.

5. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 106167 Nr: 2925-47.2018.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO ROSA BOTELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CLÁUDIA/MT - OAB:

 Vistos.

1. Considerando a Portaria – Conjunta n.º 247 de 16 de março de 2020, 

art. 2º c/c art. 10, inciso III e Portaria- Conjunta n° 249 de 18 de Março de 

2020 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, determino o 

CANCELAMENTO da solenidade agendada anteriormente.

2. Oportunamente voltem conclusos para designação de nova data.

3. Intimem-se.

4. Ciência ao Ministério Público.

5. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 108139 Nr: 207-43.2019.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JSN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CLÁUDIA/MT - OAB:

 Vistos.

1. Considerando a Portaria – Conjunta n.º 247 de 16 de março de 2020, 

art. 2º c/c art. 10, inciso III e Portaria- Conjunta n° 249 de 18 de Março de 

2020 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, determino o 

CANCELAMENTO da solenidade agendada anteriormente.

2. Oportunamente voltem conclusos para designação de nova data.

3. Intimem-se.

4. Ciência ao Ministério Público.

5. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 108248 Nr: 264-61.2019.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CLÁUDIA/MT - OAB:

 Vistos.

1. Considerando a Portaria – Conjunta n.º 247 de 16 de março de 2020, 

art. 2º c/c art. 10, inciso III e Portaria- Conjunta n° 249 de 18 de Março de 

2020 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, determino o 

CANCELAMENTO da solenidade agendada anteriormente.

2. Oportunamente voltem conclusos para designação de nova data.

3. Intimem-se.

4. Ciência ao Ministério Público.

5. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 95442 Nr: 987-51.2017.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WSD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CLÁUDIA/MT - OAB:

 Vistos.

1. Considerando a Portaria – Conjunta n.º 247 de 16 de março de 2020, 

art. 2º c/c art. 10, inciso III e Portaria- Conjunta n° 249 de 18 de Março de 

2020 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, determino o 

CANCELAMENTO da solenidade agendada anteriormente.

2. Oportunamente voltem conclusos para designação de nova data.

3. Intimem-se.

4. Ciência ao Ministério Público.

5. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 101316 Nr: 570-64.2018.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CLÁUDIA/MT - OAB:

 Vistos.

1. Considerando a Portaria – Conjunta n.º 247 de 16 de março de 2020, 

art. 2º c/c art. 10, inciso III e Portaria- Conjunta n° 249 de 18 de Março de 

2020 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, determino o 

CANCELAMENTO da solenidade agendada anteriormente.

2. Oportunamente voltem conclusos para designação de nova data.

3. Intimem-se.

4. Ciência ao Ministério Público.

5. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 102870 Nr: 1321-51.2018.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIA GOMES DE OLIVEIRA REIS, BRUNO 

HENRIQUE DA SILVA DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CLÁUDIA/MT - OAB:

 Vistos.

1. Considerando a Portaria – Conjunta n.º 247 de 16 de março de 2020, 

art. 2º c/c art. 10, inciso III e Portaria- Conjunta n° 249 de 18 de Março de 

2020 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, determino o 

CANCELAMENTO da solenidade agendada anteriormente.

2. Oportunamente voltem conclusos para designação de nova data.

3. Intimem-se.

4. Ciência ao Ministério Público.

5. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 102886 Nr: 1333-65.2018.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVI ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CLÁUDIA/MT - OAB:

 Vistos.

1. Considerando a Portaria – Conjunta n.º 247 de 16 de março de 2020, 

art. 2º c/c art. 10, inciso III e Portaria- Conjunta n° 249 de 18 de Março de 

2020 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, determino o 
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CANCELAMENTO da solenidade agendada anteriormente.

2. Oportunamente voltem conclusos para designação de nova data.

3. Intimem-se.

4. Ciência ao Ministério Público.

5. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 104713 Nr: 2196-21.2018.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON MATTIAS CORREIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CLÁUDIA/MT - OAB:

 Vistos.

1. Considerando a Portaria – Conjunta n.º 247 de 16 de março de 2020, 

art. 2º c/c art. 10, inciso III e Portaria- Conjunta n° 249 de 18 de Março de 

2020 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, determino o 

CANCELAMENTO da solenidade agendada anteriormente.

2. Oportunamente voltem conclusos para designação de nova data.

3. Intimem-se.

4. Ciência ao Ministério Público.

5. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 102391 Nr: 1114-52.2018.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RPR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CLÁUDIA/MT - OAB:

 Vistos.

1. Considerando a Portaria – Conjunta n.º 247 de 16 de março de 2020, 

art. 2º c/c art. 10, inciso III e Portaria- Conjunta n° 249 de 18 de Março de 

2020 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, determino o 

CANCELAMENTO da solenidade agendada anteriormente.

2. Oportunamente voltem conclusos para designação de nova data.

3. Intimem-se.

4. Ciência ao Ministério Público.

5. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 47080 Nr: 1116-42.2006.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO GUILHERME SCHEFFLER 

- OAB:19892/O

 Autos n. 1116-42.2006 (Id. 47080)

Ação Penal

Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Réus: IZAIAS SCHULTZ DOS SANTOS

Vistos.

1. Recebo o Recurso de Apelação de fl. 229, intime-se o Ministério Público 

para apresentar razões recursais, no prazo legal.

2. Após, abra-se vista à parte recorrida (defesa) para oferecimento de 

contrarrazões, no prazo legal.

 3. Na sequência, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, com as cautelas pertinentes (art. 601, CPP).

4. Diligências necessárias.

Cláudia, 19 de março de 2020.

THATIANA DOS SANTOS

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 82357 Nr: 1552-54.2013.811.0101

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARMANDO BROCH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLIR ANTONIO BAGATINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE MARCOS REMPEL - 

OAB:MT 23.902, JOYCE CARLA M. DE A. HEEMANN - OAB:OAB/MT 

8.723, RUI HEEMANN JUNIOR - OAB:15326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDRIANGELO SAMUEL 

FONSECA - OAB:MT 6953

 Autos nº 1552-54.2013.811.0101 (Id. 82357)

Cumprimento de Sentença

Vistos.

1. Inicialmente, tratando-se de fase de cumprimento de sentença, 

procedam-se as anotações de estilo na capa do processo e no sistema 

Apolo, nos termos da CNGC/MT

2. Intime-se o executado Sr. Olir Antonio Bagatini, para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, cumpra a obrigação de fazer disposta na sentença de 

fls. 255/258, qual seja: “determinar que cesse qualquer ato de violência, 

turbação e esbulho no imóvel descrito na inicial”, sob pena de aplicação de 

multa diária e demais medidas necessárias ao cumprimento da sentença, 

nos termos do art. 536 do CPC.

3. Assim, determino que o executado promova o imediato 

desentranhamento/cancelamento da certificação de todas as peças 

técnicas de georreferenciamento sob o protocolo de certificação n.º 

13136000244-81

4. Transcorrido o prazo acima sem o cumprimento da obrigação de fazer, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias, independente nova intimação, para 

que o devedor apresente nos próprios autos, sua impugnação, nos termos 

do artigo 525, do Estatuto Processual Civil.

6. Fixo os honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) do 

valor da causa.

 7. Diligências necessárias.

 Cláudia/MT, 19 de março de 2020.

THATIANA DOS SANTOS

Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000778-94.2019.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE ANTONIO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE MARCOS ROQUE DE FARIA OAB - MT0017293A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO SERGIO BORGES ARAGAO (REQUERIDO)

IVANIR DE MATTOS (REQUERIDO)

CLAUDINEI SALVADOR (REQUERIDO)

ASSOCIACAO DE TRABALHADORES RURAIS DA GLEBA SANTO 

EXPEDITO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA COMARCA 

DE CLÁUDIA GABINETE Autos nº 1000778-94.2019.8.11.0101 Vistos. 1. 

Considerando a Portaria – Conjunta n.º 247 de 16 de março de 2020, art. 

2º c/c art. 10, inciso III e Portaria- Conjunta n° 249 de 18 de Março de 2020 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, determino o 

CANCELAMENTO da solenidade agendada anteriormente. 2. 

Oportunamente voltem conclusos para designação de nova data. 3. 

Intime-se. 4. Diligências necessárias. Cláudia, 19 de março de 2020. 

THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000283-50.2019.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

IVO ANTONIO FACCIN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON SOKOLOVSKI ALVES OAB - MT21114/O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO SASSI (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

XENIA MICHELE ARTMANN OAB - MT0013697A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA COMARCA 

DE CLÁUDIA GABINETE Autos nº 1000283-50.2019.8.11.0101 Vistos. 1. 

Considerando a Portaria – Conjunta n.º 247 de 16 de março de 2020, art. 

2º c/c art. 10, inciso III e Portaria- Conjunta n° 249 de 18 de Março de 2020 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, determino o 

CANCELAMENTO da solenidade agendada anteriormente. 2. 

Oportunamente voltem conclusos para designação de nova data. 3. 

Intimem-se. 4. Diligências necessárias. Cláudia, 19 de março de 2020. 

THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000823-98.2019.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE CASARIN ANDERLE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO GUILHERME SCHEFFLER OAB - MT19892/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIRIA DEPRA BARBOSA (REU)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA COMARCA 

DE CLÁUDIA GABINETE Autos: 1000823-98.2019.8.11.0101 Autor: ALINE 

CASARIN ANDERLE Requerido: ELIRIA DEPRA BARBOSA Vistos. 1. 

Recebo a emenda à inicial, posto que preenchidos todos os requisitos 

legais, e defiro os beneficios da Justiça Gratuita. 2. Cite-se a parte 

Requerida, por mandado, para pagamento do débito no prazo de 15 

(quinze dias), nos termos do art. 701 do NCPC. 3. No mesmo prazo, 

poderá a parte Requerida oferecer embargos, observando que o não 

oferecimento implicará na conversão em título executivo (art. 702 c/c art. 

701, §2º, ambos do NCPC). 4. Na hipótese de pagamento, a parte 

Requerida ficará isento das custas processuais (art. 701, § 1º, do NCPC). 

5. Caso a citação resulte negativa, intime-se o autor para manifestação em 

05 (cinco) dias. 6. Diligências necessárias. Cláudia, 23 de março de 2020. 

THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000725-16.2019.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

COLONIZADORA SINOP S A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE BESOLD OAB - MT0017545A (ADVOGADO(A))

DAIANE CANAVERDE STROGULSKI OAB - MT22392/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELIO ADRIANO VISCCHI COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA COMARCA 

DE CLÁUDIA GABINETE Autos nº 1000725-16.2019.8.11.0101 Vistos. 

Trata-se de ação de execução por quantia certa contra devedor solvente 

promovida por COLONIZADORA SINOP S/A em desfavor de CELIO 

ADRIANO VISCCHI. As partes anexaram aos autos acordo firmado, 

requerendo a sua homologação e suspensão do feito até cumprimento do 

acordo id. 25863631. É, em síntese, o Relatório. DECIDO. Cuida-se de 

pedido de HOMOLOGAÇÃO do acordo firmado entre as partes, com o 

pedido de suspensão do feito até seu integral cumprimento. Tendo em 

vista que as partes fixaram prazo para o cumprimento da obrigação, incide 

o artigo 922 do NCPC, devendo o processo ser suspenso e assim 

perdurar até o término do prazo concedido pela Exequente. Ante o 

exposto, HOMOLOGO o acordo constante no id. 25863631 e SUSPENDO o 

curso do processo até o seu integral cumprimento. Exaurido o prazo, 

intime-se a Exequente para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, 

nos termos do parágrafo único, art. 922, do Novo Código de Processo 

Civil. Aguarde-se em arquivo provisório. Intimem-se. Diligências 

necessárias. Cláudia, 23 de março de 2020. THATIANA DOS SANTOS 

Juíza de Direito

Comarca de Colniza

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA nº 18/2020/DF

O Juiz de Direito e Diretor do Foro em Substituição Legal da Colniza-MT, e 

no uso de suas atribuições legais, em atendimento às Portaria-Conjunta do 

TJ-MT nº. 249/2020, no uso de suas atribuições legais;

CONSIDERANDO a necessidade de se regulamentar o fluxo das medidas 

urgentes porventura necessárias no período de vigência da crise do 

COVID-19;

CONSIDERANDO o teor da Res_CNJ nº 313, de 19 de março de 2020, a 

qual estabelece o regime de Plantão Extraordinário, no âmbito do Poder 

Judiciário Nacional, bem como prioriza regime de trabalho remoto, 

exigindo-se o mínimo necessário de servidores em regime de trabalho 

presencial;

CONSIDERANDO o teor da Portaria-Conjunta n. 255, de 19 de março de 

2020, que disponibiliza o endereço virtual, para utilização de 

videoconferência, destinado exclusivamente para atendimento dos casos 

urgentes pelos magistrados do Poder Judiciário do Estado de Mato 

Grosso, em regime obrigatório de teletrabalho, aos advogados, promotores 

de justiça, procuradores de justiça, defensores públicos, procuradores da 

União, do Estado e dos Municípios,

CONSIDERANDO o teor do oficio 35/2020 CGJ, que estabelece a forma de 

recebimento das Comunicações, Informações, Autos de Prisão em 

Flagrante – APF’s ou qualquer outra medida criminal oriunda da Polícia 

Judiciária Civil.

RESOLVE:

 Art. 1º - Estabelecer que até o dia 30 de abril de 2020, durante o horário 

de expediente forense, a comunicação com a Vara Única/Juizado 

Especial, Central de Administração, Central de Distribuição, será realizada 

por meio dos seguintes endereços eletrônicos (também disponibilizados no 

seguinte endereço:

 

http://www.tjmt.jus.br/Institucional/Email/0e6591a60e8f4232a6a2d8721bf3

3eae

Vara Email:

Vara Única/Juizado Especial colniza.vara@tjmt.jus.br

Diretoria do Foro colniza@tjmt.jus.br

Distribuidor (CAA) colniza.distribuidor@tjmt.jus.br

Art. 2º. Estabelecer que no período de 20 de março a 20 de abril de 2020 

será realizado regime de teletrabalho nesta comarca, sendo 

impulsionados, internamente, os feitos em trâmite pela via eletrônica (PJe, 

SEEU, APOLO ELETRÔNICO, BNMP e SISCONDJ).

 § 1º - Ocorrendo a hipótese de necessidade de medida urgente nos 

termos das normativas acima, o advogado, delegado, promotor de justiça 

ou entidade pertinente deverá encaminhar o pedido diretamente aos 

e-mails retrocitados.

§ 2º. O e-mail deve ser, preferencialmente funcional, devendo conter a 

qualificação do advogado ou do agente público responsável pela petição, 

que deve observar fielmente as normas processuais.

 § 3º. A decisão será devolvida no mesmo e-mail do encaminhamento do 

pedido.

§ 4º. O respectivo juízo analisará o pedido e resolverá se é caso de 

urgência, conforme especificado nas normativas supra, decidindo em 

seguida.

§ 5°. As medidas urgentes criminais, que não estiverem relacionadas a 

processos em andamento, oriundas da Delegacia e da Cadeia Pública, 

deverão ser encaminhadas no email do Cartório Distribuidor 

(colniza.distribuidor@tjmt.jus.br).

 § 6°. O servidor responsável pelo Cartório Distribuidor, Gustavo Teodoro 

de Souza, Gestor Administrativo 3, matrícula 32713, trabalhará via home 

office e estará disponível dentro desde período para atendimento pelo 

telefone (66) 98128-5589 e pelo email retrocitado, das 13h ás 19h (horário 

de Cuiabá/MT).

 Art. 3.º - Com referência aos processos físicos em tramite na Vara 

Única/Juizado Especial, durante o expediente do Poder Judiciário (das 12 

às 19 horas) o Gestor Judiciário receberá os expedientes urgentes 
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encaminhados pela Delegacia de Polícia judiciária Civil e a Cadeia Pública 

Municipal por e-mail.

§ 1º. Durante o plantão o expediente deverá ser encaminhado ao e-mail do 

servidor plantonista, contatando-o por telefone.

 § 2º. Deverá a Gestora Geral afixar cartaz na entrada do Fórum, 

contendo o nome dos servidores, os e-mails referidos no caput, bem como 

o respectivo telefone de contato, bem como cópia desta portaria, 

encaminhando-se cópia ao Ministério Público, Delegacia de Polícia, OAB 

local e demais entidades pertinentes.

 § 3º. O gestor judiciário deverá promover o protocolo dos processos 

criminais físicos no Sistema Apolo tão logo encerrado o período 

estabelecido no art. 1º desta portaria, salvo a possibilidade de realizar a 

alimentação do sistema via VPN no modelo home office.

§ 4º. Os Alvarás de Soltura ou decisões urgentes que não possam ser 

encaminhadas por e-mail, e necessitem ser cumpridas por Oficial de 

Justiça sejam a ele encaminhado por meio do e-mail funcional e 

cientificando-o por telefone, para o cumprimento devido.

 § 5º. Os mandados de prisão e medidas cautelares deverão ser 

encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para cumprimento por meio do 

e-mail funcional.

Art. 4º. Determinar que uma vez por semana, se necessário, o 

Distribuidor, o Gestor Judiciário e os assessores, compareçam ao fórum 

desta Comarca, exclusivamente, para impulsionar os processos de réus 

presos, por meio de trabalho interno, apenas pelo tempo necessário à 

prática dos atos físicos indispensáveis, mediante prévia autorização do 

Presidente do Tribunal de Justiça.

 Art. 5º. Estabelecer que no dia em que os servidores elencados no artigo 

4º desta portaria estiverem no Fórum os representantes do Ministério 

Público, desde que imprescindível e previamente ajustados com o servidor 

e magistrado responsável da vara respectiva, poderão retirar e devolver 

processos em carga, mediante prévia autorização do Presidente do 

Tribunal de Justiça.

 Art. 6º O atendimento virtual por este magistrado será realizado durante o 

horário de expediente forense, mediante agendamento prévio através do 

telefone 66 98107-7070 e 65 99966-8866 ou por meio do email 

andresa.oliveira@tjmt.jus.br ou luana.lopes@tjmt.jus.br , exceto nos casos 

de plantão.

Art. 7º - Para o atendimento por videoconferência aos membros do 

Ministério Púbico, Defensores Públicos e Advogados deverão ser 

observadas as seguintes condições:

I - O advogado deverá estar regularmente habilitado nos autos do 

processo objeto do atendimento;

II – O advogado possuir equipamento e expertise para manusear o sistema 

eletrônico em sua unidade computacional;

III - Possuir instalado em seu computador o sistema para acesso SKYPE, 

acesso adequado à internet, câmera de vídeo e microfone;

IV – Realizar o agendamento prévio estabelecido no art. 2º, informando o 

número de sua inscrição na OAB e o número do processo sobre o qual 

pretende o atendimento virtual;

V - Informar o número de telefone de contato no agendamento prévio;

VI - Informar o nome de contato SKYPE para chamamento, pelo juízo, 

através do sistema na data e hora designadas (se a opção for o juízo 

realizar o chamamento);

VI - Aguardar, na data e hora designada, a chamada eletrônica via SKYPE.

§ 1º. Não sendo possível estabelecer conexão de vídeo e som com o 

advogado, ou deste para com o juízo, a reunião será redesignada, 

devendo o advogado proceder ao reagendamento.

§ 2º. O advogado deverá velar para que o ambiente em que pretenda 

reunir-se em videoconferência com o juízo seja adequado para a 

realização da reunião.

§ 3º. Não será realizada a reunião em videoconferência caso o advogado, 

no momento de início da chamada, esteja em ambiente inadequado ou em 

movimento.

§ 4º. Havendo impossibilidade de atendimento do magistrado ao advogado 

na data e hora agendada, haverá redesignação para o horário mais 

próximo, com comunicação ao advogado;

 § 5º. Havendo expressivo volume de atendimentos poderá o 

agendamento ser adiado pelo Juízo, preferencialmente dentro da mesma 

semana em que registrada a solicitação de atendimento, cabendo à 

Secretaria e/ou gabinete informar ao advogado, com antecedência e 

justificadamente, qualquer alteração de agenda.

Art. 8º. Durante o período previsto no art. 1º da Portaria-Conjunta nº 

249/2020, o atendimento de plantão forense, semanal ou do polo, será 

feito em regime de sobreaviso, conforme as normas de plantão.

 Art. 9º. Fica suspensa a remessa de objetos apreendidos à Diretoria do 

Foro, no período obrigatório de teletrabalho.

Art. 10. Os casos omissos serão tratados casuisticamente.

Art. 11. Publique-se via DJE, remetendo-se cópia ao Tribunal de Justiça e 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, ao Ministério 

Público, a Subseção da OAB , Delegacias de Polícia, Polícia Militar, Direção 

da Cadeia Pública, Conselho Tutelar e Conselho da Comunidade, 

afixando-se em local visível no átrio do Fórum, dando publicidade a 

presente e ciência aos servidores envolvidos.

De Juína-MT para Colniza-MT, 23 de março de 2020.

Vagner Dupim Dias

Juiz de Direito e Diretor do Foro em Substituição Legal

 

Vara Única

Intimação

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

Processo Número: 1000658-39.2019.8.11.0105

Parte(s) Polo Ativo:

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

SARA GOMES DO AMORIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SARA GOMES DO AMORIM OAB - 051.838.621-09 (REPRESENTANTE)

ARAMADSON BARBOSA DA SILVA OAB - MT0020257A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE APARECIDO DE SOUZA (REU)

Magistrado(s):

VAGNER DUPIM DIAS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

COLNIZA Processo n. 1000658-39.2019.8.11.0105 Vistos, Trata-se de 

Ação de Alimentos c/c Alimentos Provisórios proposta por GRAZIELA 

AMORIM DE SOUZA, representada por sua genitora SARA GOMES DO 

AMORIM DE SOUZA em face de JOSÉ APARECIDO DE SOUZA, 

qualificados nos autos. Extrai-se da exordial que as partes constituíram 

relacionamento por mais de 05 (cinco) anos, entretanto, contraíram 

matrimônio em 12.06.2019, elegendo o regime de comunhão parcial de 

bens, conforme certidão de casamento anexa. Alega a autora que estão 

separados de fato desde setembro de 2019 e que o requerido é o pai 

biológico da alimentanda, conforme faz prova a certidão de nascimento 

acostada à inicial, contudo, este não vem contribuindo com seu dever de 

prestar o devido assistencialismo material à criança. Aduz ainda que o 

patrimônio do casal é administrado pelo requerido, motivo pelo qual pleiteia 

o pagamento de 1,5 (um e meio) salários mínimos à título de alimentos 

provisórios à infante, bem como o pagamento de 3 (três) salários mínimos 

à título de alimentos compensatórios, alegando serem necessários para 

mitigar o desequilíbrio econômico suportado por esta após a separação de 

fato do casal, até que seja concedida a sua meação. É O BREVE 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO. I – DA EMENDA À INICIAL No 

sistema processual brasileiro, o pedido e a causa de pedir possuem 

fundamental importância, devendo no primeiro ser indicado o que busca o 

autor e o que pretende atingir com a tutela jurisdicional, ao passo que a 

segunda é o conjunto entre os fatos e os fundamentos jurídicos dispostos 

pelo autor que embasam a sua pretensão. À despeito da guarda 

compartilhada e plano de parentalidade mencionados apenas nos 

fundamentos jurídicos da inicial, nota-se que são desarmônicos, tendo em 

vista que o modelo aportado aos autos versa sobre guarda unilateral c/c 

regulamentação de visitas. Todavia, além das especificações no modelo 

pretendido pela parte autora diferirem quanto ao que se entende por 

guarda compartilhada, esta não repetiu o pleito em caráter definitivo. 

Embora já tenha sido determinada emenda à inicial em despacho anterior, 

tendo em vista que a parte autora não juntou aos autos a petição inicial, 

mas apenas os documentos que a instruem, ainda assim é possível que 

persistam irregularidades na inicial, percebidas posteriormente pelo juiz 

que, ao permitir ao autor a oportunidade de nova emenda, constitui 

mecanismo de efetividade do processo. Nesse ponto, Nelson Nery Junior 

e Rosa Maria de Andrade Nery ensinam: “Nesse caso, é permitido ao 

magistrado determinar uma segunda emenda, e assim sucessivamente, 
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pois o deferimento da petição inicial, com a determinação da citação do 

réu, somente deve se dar se a exordial estiver livre de vícios que à 

maculem. ” (Comentários ao Código de Processo Civil/Nelson Nery Junior, 

Rosa Maria de Andrade Nery – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 

2015) Com a efetiva juntada da petição inicial aos autos, RECEBO a 

emenda inicial para que surtam os efeitos legais e jurídicos. Ademais, 

DETERMINO a intimação da parte Autora para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emende à inicial a fim de esclarecer seus interesses acerca do 

modelo de guarda pleiteado, seja ele guarda compartilhada ou os termos 

em que se pretende a guarda unilateral c/c regulamentação de visitas, sob 

pena de indeferimento da petição inicial (art. 321 do CPC). Às 

providências. De Juína para Colniza/MT, data da assinatura eletrônica. 

Vagner Dupim Dias Juiz de Direito

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

Processo Número: 1000658-39.2019.8.11.0105

Parte(s) Polo Ativo:

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

SARA GOMES DO AMORIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SARA GOMES DO AMORIM OAB - 051.838.621-09 (REPRESENTANTE)

ARAMADSON BARBOSA DA SILVA OAB - MT0020257A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE APARECIDO DE SOUZA (REU)

Magistrado(s):

VAGNER DUPIM DIAS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

COLNIZA Processo n. 1000658-39.2019.8.11.0105 Vistos, Trata-se de 

Ação de Alimentos c/c Alimentos Provisórios proposta por GRAZIELA 

AMORIM DE SOUZA, representada por sua genitora SARA GOMES DO 

AMORIM DE SOUZA em face de JOSÉ APARECIDO DE SOUZA, 

qualificados nos autos. Extrai-se da exordial que as partes constituíram 

relacionamento por mais de 05 (cinco) anos, entretanto, contraíram 

matrimônio em 12.06.2019, elegendo o regime de comunhão parcial de 

bens, conforme certidão de casamento anexa. Alega a autora que estão 

separados de fato desde setembro de 2019 e que o requerido é o pai 

biológico da alimentanda, conforme faz prova a certidão de nascimento 

acostada à inicial, contudo, este não vem contribuindo com seu dever de 

prestar o devido assistencialismo material à criança. Aduz ainda que o 

patrimônio do casal é administrado pelo requerido, motivo pelo qual pleiteia 

o pagamento de 1,5 (um e meio) salários mínimos à título de alimentos 

provisórios à infante, bem como o pagamento de 3 (três) salários mínimos 

à título de alimentos compensatórios, alegando serem necessários para 

mitigar o desequilíbrio econômico suportado por esta após a separação de 

fato do casal, até que seja concedida a sua meação. É O BREVE 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO. I – DA EMENDA À INICIAL No 

sistema processual brasileiro, o pedido e a causa de pedir possuem 

fundamental importância, devendo no primeiro ser indicado o que busca o 

autor e o que pretende atingir com a tutela jurisdicional, ao passo que a 

segunda é o conjunto entre os fatos e os fundamentos jurídicos dispostos 

pelo autor que embasam a sua pretensão. À despeito da guarda 

compartilhada e plano de parentalidade mencionados apenas nos 

fundamentos jurídicos da inicial, nota-se que são desarmônicos, tendo em 

vista que o modelo aportado aos autos versa sobre guarda unilateral c/c 

regulamentação de visitas. Todavia, além das especificações no modelo 

pretendido pela parte autora diferirem quanto ao que se entende por 

guarda compartilhada, esta não repetiu o pleito em caráter definitivo. 

Embora já tenha sido determinada emenda à inicial em despacho anterior, 

tendo em vista que a parte autora não juntou aos autos a petição inicial, 

mas apenas os documentos que a instruem, ainda assim é possível que 

persistam irregularidades na inicial, percebidas posteriormente pelo juiz 

que, ao permitir ao autor a oportunidade de nova emenda, constitui 

mecanismo de efetividade do processo. Nesse ponto, Nelson Nery Junior 

e Rosa Maria de Andrade Nery ensinam: “Nesse caso, é permitido ao 

magistrado determinar uma segunda emenda, e assim sucessivamente, 

pois o deferimento da petição inicial, com a determinação da citação do 

réu, somente deve se dar se a exordial estiver livre de vícios que à 

maculem. ” (Comentários ao Código de Processo Civil/Nelson Nery Junior, 

Rosa Maria de Andrade Nery – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 

2015) Com a efetiva juntada da petição inicial aos autos, RECEBO a 

emenda inicial para que surtam os efeitos legais e jurídicos. Ademais, 

DETERMINO a intimação da parte Autora para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emende à inicial a fim de esclarecer seus interesses acerca do 

modelo de guarda pleiteado, seja ele guarda compartilhada ou os termos 

em que se pretende a guarda unilateral c/c regulamentação de visitas, sob 

pena de indeferimento da petição inicial (art. 321 do CPC). Às 

providências. De Juína para Colniza/MT, data da assinatura eletrônica. 

Vagner Dupim Dias Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000176-57.2020.8.11.0105

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WANIA BUSIQUIA DE LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VAGNER DUPIM DIAS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

COLNIZA Processo n. 1000176-57.2020.8.11.0105 Vistos, Nos termos do 

artigo 290 do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte Autora para que 

apresente o comprovante de pagamento das custas judiciais, no prazo de 

15 (quinze) dias. Apresentado o comprovante de pagamento ou decorrido 

o prazo, RETORNEM os autos CONCLUSOS para deliberação. 

CUMPRA-SE. De Juína para Colniza-MT, data da assinatura eletrônica. 

Vagner Dupim Dias Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000177-42.2020.8.11.0105

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WANIA BUSIQUIA DE LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VAGNER DUPIM DIAS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

COLNIZA Processo n. 1000177-42.2020.8.11.0105 Vistos, Nos termos do 

artigo 290 do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte Autora para que 

apresente o comprovante de pagamento das custas judiciais, no prazo de 

15 (quinze) dias. Apresentado o comprovante de pagamento ou decorrido 

o prazo, RETORNEM os autos CONCLUSOS para deliberação. 

CUMPRA-SE. De Juína para Colniza-MT, data da assinatura eletrônica. 

Vagner Dupim Dias Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000175-72.2020.8.11.0105

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELCIO PREMOLI (DEPRECADO)

Magistrado(s):

VAGNER DUPIM DIAS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA | 

COLNIZA/MT Vistos, Considerando que o endereço informado para 

intimação refere-se à comarca de Juína e levando em conta o caráter 

itinerante da Carta Precatória, REMETA-SE a presente missiva aquele juízo. 

INTIME-SE o autor e informe o juiz deprecante. De Juína para Colniza/MT, 

data da assinatura eletrônica. Vagner Dupim Dias Juiz de Direito 

____________________________________________________________

_______________________ Sede do juízo : Rua Amapola, S/Nº, Centro, 

Colniza-MT - Cep:78335-000, Fone: (66) 3571-1890.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85413 Nr: 5484-96.2017.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APRN, YFCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELDER VINICIUS PEREIRA DOS 

SANTOS - OAB:20936/O, GILBERTO CARLOS DE MORAIS - OAB:25598, 

JABES FERREIRA CELESTINO BARBOZA - OAB:21.709/MT, Nayara 

Rodrigues de Amorim - OAB:43.476, PRISCILLA BRAGA ALVES - 

OAB:152972 , ROBSON MEDEIROS - OAB:6395-B/MT

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a defesa acerca da 

decisão proferida em Plantão Judiciário de folhas 3552/3556.

Comarca de Cotriguaçu

Vara Única

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000211-69.2019.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

NAO-PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO OAB - SP185048 

(ADVOGADO(A))

THIAGO SOARES GERBASI OAB - SP300019 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J.K. PNEUS EIRELI (REQUERIDO)

JAIME KOLLING (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

Vistos... A partir da última manifestação da executada, INTIMAR a 

Exequente para se manifestar. Caso concorde com a majoração do valor 

do hectare, tal qual apontado pela executada,desde já se define tal valor 

como o do hectare. Neste caso, deve a Secretaria INTIMAR a Leiloeira 

indicada pela Exequente, continuando válida a decisão anterior sobre o 

leilão. Caso a exequente discorde: a. Indicando a necessidade de nova 

avaliação, desde já se defere, devendo a Secretaria providenciar, 

cobrando custas da exequente; b. Caso não concorde, mas nada peça, 

conclusos.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000156-84.2020.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON ROSAS JUNIOR OAB - AM1910 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO DE LIMA TABORDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

Vistos... Inicialmente, inclusive como pontuado pela parte-autora, 

PENDENTE o recolhimento das Custas. INTIMAR a parte-autora para 

recolhimento. No mais, RECEBE-SE a Precatória. Cumprir conforme o 

deprecado. Após, DEVOLVER. Serve como MANDADO/OFÍCIO.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000161-09.2020.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO HIPOLITO DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

Vistos.... Após a análise da Inicial e os documentos que a acompanham, 

constatou-se que a petição inicial não atendeu aos requisitos elencados 

nos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil. É que não foram 

identificadas, em meio aos documentos juntados, as guias comprobatórias 

do recolhimento das custas iniciais. Assim, não há comprovação da 

emissão de Guias, tampouco comprovantes de pagamento, sendo estes 

imprescindíveis para o processamento da demanda. Desta forma, a 

petição inicial merece emenda. Portanto, nos termos do artigo 321 do CPC, 

INTIME-SE a parte-autora, por meio de seu advogado, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, emende a inicial, devendo: 1. EMITIR a Guia de custas 

de distribuição e pagá-la, juntando-a com o respectivo comprovante; 

Frisa-se a necessidade de atentar-se ao disposto no artigo 321, p. único, 

do CPC. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certificar e 

conclusos. Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000161-09.2020.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO HIPOLITO DE SOUZA (EXECUTADO)

 

Vistos.... Após a análise da Inicial e os documentos que a acompanham, 

constatou-se que a petição inicial não atendeu aos requisitos elencados 

nos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil. É que não foram 

identificadas, em meio aos documentos juntados, as guias comprobatórias 

do recolhimento das custas iniciais. Assim, não há comprovação da 

emissão de Guias, tampouco comprovantes de pagamento, sendo estes 

imprescindíveis para o processamento da demanda. Desta forma, a 

petição inicial merece emenda. Portanto, nos termos do artigo 321 do CPC, 

INTIME-SE a parte-autora, por meio de seu advogado, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, emende a inicial, devendo: 1. EMITIR a Guia de custas 

de distribuição e pagá-la, juntando-a com o respectivo comprovante; 

Frisa-se a necessidade de atentar-se ao disposto no artigo 321, p. único, 

do CPC. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certificar e 

conclusos. Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000156-84.2020.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON ROSAS JUNIOR OAB - AM1910 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO DE LIMA TABORDA (REQUERIDO)

 

Vistos... Inicialmente, inclusive como pontuado pela parte-autora, 

PENDENTE o recolhimento das Custas. INTIMAR a parte-autora para 

recolhimento. No mais, RECEBE-SE a Precatória. Cumprir conforme o 

deprecado. Após, DEVOLVER. Serve como MANDADO/OFÍCIO.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000211-69.2019.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

NAO-PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO OAB - SP185048 

(ADVOGADO(A))

THIAGO SOARES GERBASI OAB - SP300019 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J.K. PNEUS EIRELI (REQUERIDO)

JAIME KOLLING (REQUERIDO)

 

Vistos... A partir da última manifestação da executada, INTIMAR a 

Exequente para se manifestar. Caso concorde com a majoração do valor 

do hectare, tal qual apontado pela executada,desde já se define tal valor 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070224/3/2020 Página 618 de 758



como o do hectare. Neste caso, deve a Secretaria INTIMAR a Leiloeira 

indicada pela Exequente, continuando válida a decisão anterior sobre o 

leilão. Caso a exequente discorde: a. Indicando a necessidade de nova 

avaliação, desde já se defere, devendo a Secretaria providenciar, 

cobrando custas da exequente; b. Caso não concorde, mas nada peça, 

conclusos.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000162-91.2020.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA CONCEICAO DA SILVA CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT14519-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000162-91.2020.8.11.0099 POLO ATIVO:MARIA DA 

CONCEICAO DA SILVA CASTRO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI 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: Cotriguaçu 

Conciliação Data: 08/05/2020 Hora: 13:30 , no endereço: Av. Angelin Saia, 

59, Tel: 66 3555-1873/1586, Jardim Vitória Régia, COTRIGUAÇU - MT - 

CEP: 78330-000 . 20 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

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

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000722-38.2017.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

ILDA RODRIGUES GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALINE TURINO OAB - MT23613/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DESPACHO Vistos... Intimadas da decisão de suspensão, 

inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC, as partes 

permaneceram silentes, conforme pode ser visto nos autos. Por isso, à 

SECRETARIA para: 1. ADOTAR as providências vinculadas à suspensão 

(arquivamento provisório). Cumprir. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de 

Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000104-93.2017.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAM NUNES PINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO OAB - MT11258-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DESPACHO Vistos... Intimadas da decisão de suspensão, 

inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC, as partes 

permaneceram silentes, conforme pode ser visto nos autos. Por isso, à 

SECRETARIA para: 1. ADOTAR as providências vinculadas à suspensão 

(arquivamento provisório). Cumprir. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de 

Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000005-89.2018.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

EMILIO STEMPKOSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BIANCA BERGAMIN MONDADORI OAB - PR69365 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DESPACHO Vistos... Intimadas da decisão de suspensão, 

inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC, as partes 

permaneceram silentes, conforme pode ser visto nos autos. Por isso, à 

SECRETARIA para: 1. ADOTAR as providências vinculadas à suspensão 

(arquivamento provisório). Cumprir. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de 

Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000215-77.2017.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCINDA CAVALCANTE RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE SENFF OAB - MT14048-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DESPACHO Vistos... Intimadas da decisão de suspensão, 

inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC, as partes 

permaneceram silentes, conforme pode ser visto nos autos. Por isso, à 

SECRETARIA para: 1. ADOTAR as providências vinculadas à suspensão 

(arquivamento provisório). Cumprir. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de 

Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000058-07.2017.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE ANTONIA SCHOENBERGER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO OAB - MT11258-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DESPACHO Vistos... Intimadas da decisão de suspensão, 

inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC, as partes 

permaneceram silentes, conforme pode ser visto nos autos. Por isso, à 

SECRETARIA para: 1. ADOTAR as providências vinculadas à suspensão 

(arquivamento provisório). Cumprir. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de 

Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000062-44.2017.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

ADELAR BUCHELT MOTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO OAB - MT11258-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DESPACHO Vistos... Intimadas da decisão de suspensão, 

inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC, as partes 

permaneceram silentes, conforme pode ser visto nos autos. Por isso, à 

SECRETARIA para: 1. ADOTAR as providências vinculadas à suspensão 

(arquivamento provisório). Cumprir. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de 

Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000084-05.2017.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

NERI VOLMIR JACOBI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO OAB - MT11258-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DESPACHO Vistos... Intimadas da decisão de suspensão, 

inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC, as partes 

permaneceram silentes, conforme pode ser visto nos autos. Por isso, à 

SECRETARIA para: 1. ADOTAR as providências vinculadas à suspensão 

(arquivamento provisório). Cumprir. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de 

Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000636-67.2017.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

LUCELIA DE LIMA BARDINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALINE TURINO OAB - MT23613/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DESPACHO Vistos... Intimadas da decisão de suspensão, 

inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC, as partes 

permaneceram silentes, conforme pode ser visto nos autos. Por isso, à 

SECRETARIA para: 1. ADOTAR as providências vinculadas à suspensão 

(arquivamento provisório). Cumprir. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de 

Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000627-08.2017.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

ADELAIDE MARTINS BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALINE TURINO OAB - MT23613/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DESPACHO Vistos... Intimadas da decisão de suspensão, 

inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC, as partes 

permaneceram silentes, conforme pode ser visto nos autos. Por isso, à 

SECRETARIA para: 1. ADOTAR as providências vinculadas à suspensão 

(arquivamento provisório). Cumprir. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de 

Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000059-89.2017.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

CLARISSE TOMAZINI SCHOENBERGER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO OAB - MT11258-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DESPACHO Vistos... Intimadas da decisão de suspensão, 

inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC, as partes 

permaneceram silentes, conforme pode ser visto nos autos. Por isso, à 

SECRETARIA para: 1. ADOTAR as providências vinculadas à suspensão 

(arquivamento provisório). Cumprir. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de 

Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000066-81.2017.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

ELMAR ANDRE KRIESER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO OAB - MT11258-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DESPACHO Vistos... Intimadas da decisão de suspensão, 

inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC, as partes 

permaneceram silentes, conforme pode ser visto nos autos. Por isso, à 

SECRETARIA para: 1. ADOTAR as providências vinculadas à suspensão 

(arquivamento provisório). Cumprir. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de 

Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000715-46.2017.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

DENIZE VIEIRA LUIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALINE TURINO OAB - MT23613/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DESPACHO Vistos... Intimadas da decisão de suspensão, 

inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC, as partes 

permaneceram silentes, conforme pode ser visto nos autos. Por isso, à 

SECRETARIA para: 1. ADOTAR as providências vinculadas à suspensão 

(arquivamento provisório). Cumprir. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de 

Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000057-22.2017.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL GOMES NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO OAB - MT11258-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 
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COTRIGUAÇU DESPACHO Vistos... Intimadas da decisão de suspensão, 

inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC, as partes 

permaneceram silentes, conforme pode ser visto nos autos. Por isso, à 

SECRETARIA para: 1. ADOTAR as providências vinculadas à suspensão 

(arquivamento provisório). Cumprir. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de 

Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000001-52.2018.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

NILZA PEREIRA SANTOS PREUSS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALINE TURINO OAB - MT23613/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DESPACHO Vistos... Intimadas da decisão de suspensão, 

inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC, as partes 

permaneceram silentes, conforme pode ser visto nos autos. Por isso, à 

SECRETARIA para: 1. ADOTAR as providências vinculadas à suspensão 

(arquivamento provisório). Cumprir. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de 

Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000041-68.2017.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

IRIO ALVES DE DEUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO OAB - MT11258-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COTRIGUAÇU 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 01 DE NOVEMBRO de 2019, às 13H00M horas (MT). 

COTRIGUAÇU, 12 de setembro de 2019. PIETRO ALAN CUSTODIO DE 

OLIVEIRA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE COTRIGUAÇU E INFORMAÇÕES: RUA GENECI CASTANHA, 

S/N, CENTRO, COTRIGUAÇU - MT - CEP: 78330-000 - TELEFONE: (65) 

35551099

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000042-53.2017.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

CREUZA MARIA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO OAB - MT11258-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COTRIGUAÇU 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 01 de novembro de 2019 , às 16h00min horas (MT). 

COTRIGUAÇU, 1 de outubro de 2019. PIETRO ALAN CUSTODIO DE 

OLIVEIRA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE COTRIGUAÇU E INFORMAÇÕES: Av. Angelin Saia, 59, Tel: 66 

3555-1873/1586, Jardim Vitória Régia, COTRIGUAÇU - MT - CEP: 

78330-000 - TELEFONE: (65) 35551099

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000714-61.2017.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

CREUSEMI DIAS SILVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALINE TURINO OAB - MT23613/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DESPACHO Vistos... Intimadas da decisão de suspensão, 

inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC, as partes 

permaneceram silentes, conforme pode ser visto nos autos. Por isso, à 

SECRETARIA para: 1. ADOTAR as providências vinculadas à suspensão 

(arquivamento provisório). Cumprir. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de 

Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000073-73.2017.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CEZAR GLAAB (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO OAB - MT11258-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DESPACHO Vistos... Intimadas da decisão de suspensão, 

inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC, as partes 

permaneceram silentes, conforme pode ser visto nos autos. Por isso, à 

SECRETARIA para: 1. ADOTAR as providências vinculadas à suspensão 

(arquivamento provisório). Cumprir. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de 

Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000076-28.2017.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE MACEDO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO OAB - MT11258-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DESPACHO Vistos... Intimadas da decisão de suspensão, 

inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC, as partes 

permaneceram silentes, conforme pode ser visto nos autos. Por isso, à 

SECRETARIA para: 1. ADOTAR as providências vinculadas à suspensão 

(arquivamento provisório). Cumprir. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de 

Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000642-74.2017.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA DAIANE BARANOSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BIANCA BERGAMIN MONDADORI OAB - PR69365 (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DESPACHO Vistos... Intimadas da decisão de suspensão, 

inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC, as partes 

permaneceram silentes, conforme pode ser visto nos autos. Por isso, à 

SECRETARIA para: 1. ADOTAR as providências vinculadas à suspensão 

(arquivamento provisório). Cumprir. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de 

Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000634-97.2017.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

LINDOMAR ROCHA FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALINE TURINO OAB - MT23613/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DESPACHO Vistos... Intimadas da decisão de suspensão, 

inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC, as partes 

permaneceram silentes, conforme pode ser visto nos autos. Por isso, à 

SECRETARIA para: 1. ADOTAR as providências vinculadas à suspensão 

(arquivamento provisório). Cumprir. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de 

Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000644-44.2017.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

LUIR ROCKEMBACH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALINE TURINO OAB - MT23613/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DESPACHO Vistos... Intimadas da decisão de suspensão, 

inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC, as partes 

permaneceram silentes, conforme pode ser visto nos autos. Por isso, à 

SECRETARIA para: 1. ADOTAR as providências vinculadas à suspensão 

(arquivamento provisório). Cumprir. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de 

Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000004-07.2018.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA DAMASIO SILVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALINE TURINO OAB - MT23613/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DESPACHO Vistos... Intimadas da decisão de suspensão, 

inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC, as partes 

permaneceram silentes, conforme pode ser visto nos autos. Por isso, à 

SECRETARIA para: 1. ADOTAR as providências vinculadas à suspensão 

(arquivamento provisório). Cumprir. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de 

Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000060-74.2017.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS APARECIDO PACHECO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO OAB - MT11258-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DESPACHO Vistos... Intimadas da decisão de suspensão, 

inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC, as partes 

permaneceram silentes, conforme pode ser visto nos autos. Por isso, à 

SECRETARIA para: 1. ADOTAR as providências vinculadas à suspensão 

(arquivamento provisório). Cumprir. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de 

Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 90696 Nr: 480-91.2020.811.0099

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: BILHAR M CRUZ LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA STEFANO MARQUES - 

OAB:279003

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

 Analisando-se a Inicial, observa-se que o endereçamento é para a 

Delegacia de Polícia Civil de Juruena, bem como o fundamento fático 

apresentado se vincula a bens apreendidos pela Polícia Militar, fazendo 

sentido o pleito ter sido feito à Polícia Civil.

 Por isso, descabe falar na tramitação neste Juízo, devendo ser arquivado 

o procedimento.

 Assim, à SECRETARIA para:

1. ARQUIVAR.

 INTIMAR a requerente (inclusive por telefone (há número de telefone no 

rodapé da Procuração).

 De Nova Monte Verde para Cotriguaçu/MT, 20 de março de 2020.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz de Direito

Comarca de Dom Aquino

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000183-05.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DA CONCEICAO SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS CARDOSO OAB - MT12617/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE DOM 

AQUINO DESPACHO Processo: 1000183-05.2019.8.11.0034. AUTOR(A): 

JOAO BATISTA DA CONCEICAO SANTOS REU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS Vistos e etc. Sobre o laudo complementar de ID. 

29373672, dê-se vistas dos autos as partes, para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 15 dias. Após voltem-me os autos 

conclusos para sentença. Cumpra-se, expedindo o necessário. LENER 

LEOPOLDO DA SILVA COELHO JUIZ DE DIREITO
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000301-78.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL VIEIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Giovani Bianchi OAB - MT6641-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE DOM 

AQUINO VARA ÚNICA DE DOM AQUINO AV. JÚLIO MULLER, 98, (66) 

3451-1224, CENTRO, DOM AQUINO - MT - CEP: 78830-000 Processo nº 

1000301-78.2019.8.11.0034 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos 

termos da legislação vigente e art. 990, §1º da CNGC-MT, impulsiono estes 

autos com a finalidade de INTIMAÇÃO das partes para, manifestarem 

acerca do Laudo Pericial Complementar IDs 29135903 e 29135904, no 

prazo de 5 (cinco) dias. DOM AQUINO, 23 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) RODOLFO SOARES DE SOUZA Técnico Judiciário

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000667-20.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

NILTA RODRIGUES DE MATOS (REQUERENTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BENTA RODRIGUES DA SILVA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE DOM 

AQUINO VARA ÚNICA DE DOM AQUINO AV. JÚLIO MULLER, 98, (66) 

3451-1224, CENTRO, DOM AQUINO - MT - CEP: 78830-000 EDITAL DE 

INTIMAÇÃO DE INTERDIÇÃO Prazo do Edital: 10 Dias EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO LENER LEOPOLDO DA 

SILVA COELHO PROCESSO n. 1000667-20.2019.8.11.0034 Valor da 

causa: R$ 1.000,00 ESPÉCIE: [Capacidade]->INTERDIÇÃO (58) POLO 

ATIVO: Nome: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

Endereço: Avenida Dois Irmãos, Centro, JUSCIMEIRA - MT - CEP: 

78810-000 Nome: NILTA RODRIGUES DE MATOS Endereço: rua presidente 

vargas, 55, centro, DOM AQUINO - MT - CEP: 78830-000 POLO PASSIVO: 

Nome: BENTA RODRIGUES DA SILVA Endereço: rua presidente vargas, 

55, centro, DOM AQUINO - MT - CEP: 78830-000 FINALIDADE: FAZ 

SABER, a todos quanto o presente edital virem ou dele conhecimento 

tiverem, de que foi decretada a Interdição de BENTA RODRIGUES DA 

SILVA (63 anos de idade), brasileira, incapaz, nascida no dia 21/03/1956, 

filha de Adolfo Rodrigues Vieira e Perciliana Rodrigues da Silva, portadora 

do RG nº 0533174-9 e CPF nº 380.901.711-68, residente e domiciliada na 

Rua Presidente Vargas, nº 55, bairro Centro, Cidade: Dom Aquino-MT, por 

sentença proferida em 07/02/2020. Limites da Interdição: relativamente 

incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil. Causa da 

Interdição: Doença Neuropsiquiátrica (CID: F80.9 e F80.8). Prazo da 

Interdição: Indeterminado. Curadora nomeada: Nilta Rodrigues de Matos. O 

prazo deste edital é do art. 755, § 3º do Novo Código de Processo Civil. 

SENTENÇA: Vistos e etc. Trata-se de AÇÃO DE INTERDIÇÃO C/C PEDIDO 

DE CURATELA COM TUTELA DE URGÊNCIA proposta por NILTA 

RODRIGUES DE MATOS em favor da incapaz, todos devidamente 

qualificados nos autos. Alega, em síntese, o polo ativo que a interditanda e 

incapaz mentalmente em função de doença Neuropsiquiátrica (CID: F80.9 e 

F80.8), estando impossibilitada de reger sua vida civil. Outrossim, extrai-se 

da prefacial que a interditanda carece de constante assistência e auxílio. 

Com lastro nestas premissas, postula a Parte Autora pela decretação de 

interdição da Interditanda. Com a inicial vieram os documentos. A tutela 

antecipada foi deferida (ID. 26448330), concedendo-se a curatela 

provisória da interditanda ao sua irmã Nilta Rodrigues de Matos. A 

interditada foi regularmente citada (ID. 27242194). Houve a realização de 

audiência (ID. 28634309) momento em que efetuou a entrevista da 

interditanda, bem como o MPE pugnou pela procedência da ação. 

Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Cuida-se de pedido formulado pelo Ministério Público para 

interdição de BENTA RODRIGUES DA SILVA. O entendimento 

predominante nos tribunais é que a ação de interdição possui caráter 

social, a fim de garantir a proteção da pessoa e dos bens do(a) 

interditando(a), desde que haja indícios e suspeitas de que o(a) 

requerido(a) não detém plena capacidade de entendimento. Conforme 

ressaltado pelo Parquet, no caso dos autos, vê-se claramente do 

interrogatório da interditanda (ID. 28634309), a mesma possui nítido 

patologoa citada. Demais disso, conforme Relatório médico subscrito pela 

Dra. Elisângela Pinho e Silva (Psiquiatria CRM 6220/MT), é portadora de 

doença neuropsiquiatria, apresentando atraso sério no desenvolvimento 

global da inteligência desde tenra infância, inclusive necessitando de ajuda 

de terceiros para sua higiene física e auxiliar na sua segurança. Paciente 

no momento faz uso de medicamentos controlados. Paciente portadora de 

patologia crônica incompatível com o labor. CID=F 80.9 F 80.8 (sic). 

Ademais, aufere-se do parecer psicológico que: “(…) verifica-se que 

Benta é bem cuidada pela irmã Nilta e mantém com esta boa convivência 

familiar, demonstrada pelo carinho e afeto entre ambas. Verifica-se 

também que Benta se encontra em ambiente familiar seguro e não esta 

exposta a nenhum tipo de risco social”. Impõe-se, portanto, nos termos do 

artigo 1767, inciso I do Código Civil, a curatela do interditando. Neste 

sentido, cita Maria Helena Diniz, em seu Código Civil Anotado, p. 387: “A 

curatela é o encargo público cometido, por lei, a alguém para reger e 

defender uma pessoa e administrar seus os bens de maiores incapazes, 

que, por si sós, não estão em condições de fazê-lo, em razão de 

enfermidade ou deficiência mental” (RT 529/80). Diante das alegações 

trazidas os pedidos iniciais, assim, devem ser tidos por procedentes. 

Logo, torna-se dispensável a designação de audiência de instrução, bem 

como a designação de pericia. Isto posto, e pelo que mais consta dos 

autos, JULGO PROCEDENTE a pretensão posta na peça inicial, para 

decretar a interdição de BENTA RODRIGUES DA SILVA, declarando-a 

relativamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil. Via 

de consequência, a interditanda ficará privada de, sem curador, 

emprestar, transigir, dar quitação, alienar, hipotecar, demandar ou ser 

demandada e praticar, em geral, os atos que não sejam de mera 

administração (CC, art. 1782). Nomeio lhe curadora a Sra. Nilta Rodrigues 

de Matos, sua irmã, aplica-se no caso o disposto no artigo 553 do CPC e 

as respectivas sanções. Lavre-se o termo de curatela, constando às 

restrições acima. Em obediência ao disposto no artigo 755. §3, do Código 

de Processo Civil e no artigo 12, inciso III, do Código Civil, inscreva-se a 

presente decisão no registro civil e publique-se na imprensa local e no 

diário oficial, por três vezes, com intervalos de dez dias.Sem custas ou 

honorários advocatícios. Dou esta por publicada com a entrega na 

Escrivania. Dispensado o registro nos termos do Provimento nº 

42/2008-CGJ. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as 

cautelas de praxe. Intimem-se. Ciência ao MP. Dom Aquino-MT, 

07/02/2020. LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO - JUIZ DE DIREITO E, 

para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital de Interdição, que 

será publicado por três vezes com intervalo de 10(dez) dias e afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. DOM AQUINO, 23 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.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000501-85.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:
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LAURA CORDEIRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIRLENE LUIZA DOURADO GARCIA OAB - MT23995/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

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 

1000501-85.2019.8.11.0034 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos 

termos da legislação vigente e art. 990, §1º da CNGC-MT, impulsiono estes 

autos com a finalidade de INTIMAÇÃO das partes para, manifestarem 

acerca do Laudo Pericial Complementar ID 29372207, no prazo de 5 

(cinco) dias. DOM AQUINO, 23 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) 

RODOLFO SOARES DE SOUZA Técnico Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000501-85.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA CORDEIRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIRLENE LUIZA DOURADO GARCIA OAB - MT23995/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

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 

1000501-85.2019.8.11.0034 CERTIDÃO Certifico nestes autos com a 

finalidade de INTIMAR as partes para, manifestarem acerca do Laudo 

Pericial Complementar ID 29372207, no prazo de 5 (cinco) dias.. DOM 

AQUINO, 23 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) RODOLFO 

SOARES DE SOUZA Técnico Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000301-78.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL VIEIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Giovani Bianchi OAB - MT6641-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE DOM 

AQUINO VARA ÚNICA DE DOM AQUINO AV. JÚLIO MULLER, 98, (66) 

3451-1224, CENTRO, DOM AQUINO - MT - CEP: 78830-000 Processo nº 

1000301-78.2019.8.11.0034 CERTIDÃO Certifico nestes autos com a 

finalidade de INTIMAR as partes para, manifestarem acerca do Laudo 

Pericial Complementar IDs 29135903 e 29135904, no prazo de 5 (cinco) 

dias. DOM AQUINO, 23 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) 

RODOLFO SOARES DE SOUZA Técnico Judiciário

Juizado Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000397-30.2018.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ALVES DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-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))

 

Processo n. 1000397-30.2018.8.11.0034 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) ADVOGADO DO(A) EXECUTADO: 

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - MT11264-O, para manifestar sobre 

o teor da petição de id. n. 30566130 e documento(s) de id. n. 30566128 e 

30566129, requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) 

dias. DOM AQUINO, 23 de março de 2020. Assinado eletronicamente por: 

EDVAN ALMEIDA TORRES 23/03/2020 11:01:27

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000238-53.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA MARIA DA SILVA CARVALHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1000238-53.2019.8.11.0034 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação da parte executada, na pessoa do(a) 

ADVOGADO DO(A) EXECUTADO: FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - 

MT11264-O, para, no prazo de 15 (quinze) dias, cumprir voluntariamente a 

sentença, com os acréscimos legais e custas processuais, se houver, 

sob pena de penhora, ADVERTINDO-O(A) que, transcorrido o prazo acima 

mencionado sem o pagamento voluntário, o débito será acrescido de multa 

e honorários advocatícios, ambos em 10% (dez por cento) sobre o valor 

corrigido (art. 523 de seguintes do CPC). DOM AQUINO, 23 de março de 

2020. Assinado eletronicamente por: EDVAN ALMEIDA TORRES 

23/03/2020 14:35:42

Comarca de Feliz Natal

Vara Única

Intimação

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000544-39.2019.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO GENTILE BOMFIM (AUTOR(A))

CARMENCI DE OLIVEIRA GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIENE FERREIRA FERREIRA OAB - MT25340/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SABRINA DE OLIVEIRA PASSADOR (REU)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE FELIZ 

NATAL DESPACHO Processo: 1000544-39.2019.8.11.0093. AUTOR(A): 

CARMENCI DE OLIVEIRA GOMES, LEONARDO GENTILE BOMFIM REU: 

SABRINA DE OLIVEIRA PASSADOR Vistos. A alegada hipossuficiência da 

parte requerente 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). Assim, intime-se-a, por meio de 

seu procurador, 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 

e/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 
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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, desde já INDEFIRO a gratuidade da justiça pleiteada pela 

parte autora, nos termos dos arts. 99, § 2º, do NCPC e 456 da CNGC, 

devendo ela promover o recolhimento das custas processuais no prazo 

acima assinalado. Ressalta-se que o não atendimento das providências 

acima declinadas acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, 

parágrafo único, do NCPC). Decorrido o prazo sem manifestação, 

certifique-se. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Feliz 

Natal, data da assinatura eletrônica.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000560-90.2019.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ABNER HUGO APARECIDO LOPES OAB - MT26370/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIAS MARQUES RODRIGUES (REU)

CLAUDINEI JOSE WERLANG (REU)

raimundo alves da silva (REU)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE FELIZ 

NATAL DESPACHO Processo: 1000560-90.2019.8.11.0093. AUTOR(A): 

CARLOS FERREIRA REU: RAIMUNDO ALVES DA SILVA, CLAUDINEI JOSE 

WERLANG, ELIAS MARQUES RODRIGUES Vistos. Verifica-se que a 

petição inicial não atendeu ao disposto nos arts. 319 e/ou 320 do Novo 

Código de Processo Civil. Dessa forma, intime-se a parte autora, por meio 

de seu procurador, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a 

petição inicial, no seguinte termo: I. Acoste documentos pessoais como 

cédula de identidade, carteira nacional de habilitação, carteira de trabalho, 

passaporte ou outro documento de identificação previsto por lei (NCPC, 

art. 319, II); II. Comprove o endereço residencial por meio de documento 

idôneo, como contas de água, energia elétrica, telefone, contrato de 

aluguel com firma reconhecida em cartório, declaração de imposto de 

renda do último exercício financeiro, carnê de cobrança do IPTU ou IPVA, 

em nome da parte autora, ou, caso em nome de terceiros, a respectiva 

justificação e comprovação da circunstância (NCPC, art. 319, inciso II); De 

outro lado, a alegada hipossuficiência da parte requerente 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). Assim, intime-se-a, por meio de seu procurador, para que, no 

mesmo 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 e/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, desde já INDEFIRO a gratuidade da 

justiça pleiteada pela parte autora, nos termos dos arts. 99, § 2º, do NCPC 

e 456 da CNGC, devendo ela promover o recolhimento das custas 

processuais no prazo acima assinalado. Ressalta-se que o não 

atendimento das providências acima declinadas acarretará no 

indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do NCPC). Decorrido o 

prazo sem manifestação, certifique-se. Após, voltem-me os autos 

conclusos. Cumpra-se. Feliz Natal, data da assinatura eletrônica.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000561-75.2019.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAIR PEREIRA DA CONCEICAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA DA CONCEICAO SILVEIRA OAB - DF58291 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE FELIZ 

NATAL DESPACHO Processo: 1000561-75.2019.8.11.0093. AUTOR(A): 

ALTAIR PEREIRA DA CONCEICAO REU: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO 

DE MATO GROSSO Vistos. Verifica-se que a petição inicial não atendeu 

ao disposto nos arts. 319 e/ou 320 do Novo Código de Processo Civil. 

Dessa forma, intime-se a parte autora, por meio de seu procurador, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a petição inicial, no seguinte 

termo: I. Regularize sua representação processual com a apresentação de 

instrumento procuratório válido, devidamente assinado, uma vez a 
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assinatura presente na procuração acostada é escaneada e não foi 

validada por assinatura eletrônica do outorgante; II. Comprove o endereço 

residencial por meio de documento idôneo, como contas de água, energia 

elétrica, telefone, contrato de aluguel com firma reconhecida em cartório, 

declaração de imposto de renda do último exercício financeiro, carnê de 

cobrança do IPTU ou IPVA, em nome da parte autora, ou, caso em nome 

de terceiros, a respectiva justificação e comprovação da circunstância 

(NCPC, art. 319, inciso II). De outro lado, a alegada hipossuficiência da 

parte requerente 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). Assim, intime-se-a, por meio de 

seu procurador, para que, no mesmo 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 

e/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. De outro lado, ao distribuir a ação, compete ao interessado o 

imediato recolhimento das custas e despesas processuais, comprovar a 

impossibilidade de recolhimento daquelas no início da demanda ou 

circunstância que reclame solução urgente, na forma do art. 82, “caput”, 

do NCPC, c.c. o art. 4º da Lei Estadual 7.603/01 e art. 456 da CNGC: “Art. 

82. Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe 

às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no 

processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença 

final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no 

título.” “Art. 4º. À exceção das hipóteses legais, cabe às partes antecipar 

o pagamento dos valores previstos nesta lei, salvo autorização expressa 

do juiz, nos casos que reclamem solução urgente.” “Art. 456. A taxa 

judiciária, as custas judiciais e despesas judiciais deverão ser recolhidas 

no ato da distribuição da inicial, EXCETO NOS CASOS EM QUE A PARTE 

DEMONSTRE INCAPACIDADE MOMENTÂNEA DO PAGAMENTO, desde que 

comprovada tal necessidade ou impossibilidade no momento exigível.” 

(sem destaques no original). Outrossim, tanto o Novo Código de Processo 

Civil quanto a CNGC preveem, unicamente, em caso de impossibilidade 

momentânea, o parcelamento de tais despesas, sem possibilidade de 

recolhimento derradeiro, por exceção das despesas processuais havidas 

no curso do processo, na dicção do art. 98, § 6º, do NCPC e art. 468, §§ 

6º, 7º e 8º, da CNGC: “§ 6o Conforme o caso, o juiz poderá conceder 

direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver 

de adiantar no curso do procedimento.” “§ 6º O juiz, atento às 

circunstâncias e peculiaridades do caso concreto, após analisar o pedido 

de gratuidade e considerar pertinentes as alegações, poderá, mediante 

decisão fundamentada, conceder direito ao parcelamento de despesas 

processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do 

procedimento. § 7º O parcelamento poderá ser realizado em até seis 

parcelas mensais e sucessivas sujeitas à correção monetária, sendo a 

primeira após a decisão favorável do juiz. § 8º O parcelamento é referente 

às custas de preparo do processo, a serem pagas quando da distribuição 

do feito, e não abrange as despesas processuais havidas no curso do 

processo.” Porém, como destacado no art. 456 da CNGC, compete à parte 

postulante não apenas alegar, mas DEMONSTRAR a incapacidade 

momentânea de pagamento das custas e despesas judiciais no início ou 

de uma só vez. Acrescenta-se que para sanar quaisquer dúvidas, este 

Juízo poderá efetuar pesquisas pelos Sistemas RENAJUD, BACENJUD, 

INFOJUD, CAGED e CEI, inclusive com acesso aos dados da Receita 

Federal. Sem a comprovação, desde já INDEFIRO a gratuidade da justiça 

ou recolhimento das custas ao final do processo pleiteada pela parte 

autora, nos termos dos arts.art. 82, “caput”, 99, § 2º, ambos do NCPC e 

456 da CNGC, devendo ela promover o recolhimento das custas 

processuais no prazo acima assinalado. Ressalta-se que o não 

atendimento das providências acima declinadas acarretará no 

indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do NCPC). Decorrido o 

prazo sem manifestação, certifique-se. Após, voltem-me os autos 

conclusos. Cumpra-se. Feliz Natal, data da assinatura eletrônica.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000574-74.2019.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO GENTILE BOMFIM (EXEQUENTE)

CARMENCI DE OLIVEIRA GOMES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIENE FERREIRA FERREIRA OAB - MT25340/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENEDINA NUNES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE FELIZ 

NATAL DESPACHO Processo: 1000574-74.2019.8.11.0093. EXEQUENTE: 

CARMENCI DE OLIVEIRA GOMES, LEONARDO GENTILE BOMFIM 

EXECUTADO: ENEDINA NUNES DA SILVA Vistos. A alegada 

hipossuficiência da parte requerente 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). 

Assim, intime-se-a, por meio de seu procurador, 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 e/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, 
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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, desde já INDEFIRO a gratuidade da 

justiça pleiteada pela parte autora, nos termos dos arts. 99, § 2º, do NCPC 

e 456 da CNGC, devendo ela promover o recolhimento das custas 

processuais no prazo acima assinalado. Ressalta-se que o não 

atendimento das providências acima declinadas acarretará no 

indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do NCPC). Decorrido o 

prazo sem manifestação, certifique-se. Após, voltem-me os autos 

conclusos. Cumpra-se. Feliz Natal, data da assinatura eletrônica.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000258-61.2019.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

NILZA RAGAZI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

MUNICIPIO DE FELIZ NATAL (REU)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE FELIZ 

NATAL SENTENÇA Processo: 1000258-61.2019.8.11.0093. AUTOR(A): 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, NILZA RAGAZI 

REU: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE FELIZ NATAL Vistos. I - 

RELATÓRIO Trata-se de ação cominatória para cumprimento de obrigação 

de fazer c.c. pedido de tutela de urgência para o fim de compelir o Estado 

de Mato Grosso e o Município de Feliz Natal ao fornecimento do 

procedimento cirúrgico de histerectomia à paciente NILZA RAGAZI. 

Requisitou-se parecer do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) para exame do 

pedido de tutela de urgência (Num. 20607046 - Pág. 1), o qual sobreveio e 

foi acostado aos autos (Num. 21638453 - Pág. 2/4). Indeferiu-se a tutela 

de urgência (Num. 21968299 - Pág. 1/2) O Estado de Mato Grosso, em 

contestação, argumenta, preliminarmente, a ausência de interesse 

processual. No mérito, alega o dever de respeitar as leis orçamentárias e 

ressalta o princípio da reserva do possível e o comprometimento com a 

isonomia e o acesso universal à saúde. Diz ainda ser impertinente a 

aplicação da multa diária e os valores veiculados no presente feito, 

demandando a utilização da tabela do SUS como parâmetro e requerendo 

o julgamento improcedente do pedido (Num. 20714210 - Pág. 1/4). 

Impugnação à contestação acostada ao Num. 20774244 - Pág. 1/10. O 

Município de Feliz Natal, por sua vez, diz ser inexigível a prestação do ente 

municipal, que a demanda individual não pode se sobrepor ao direito 

social, afirma haver violação ao orçamento público, ao princípio da 

legalidade orçamentária e à reserva do possível com a inaplicabilidade da 

multa diária, pelo que requer o julgamento improcedente do pedido (Num. 

23973227 - Pág. 1/9). II - FUNDAMENTAÇÃO II.1 - Da preliminar de 

ilegitimidade passiva A preliminar suscitada pelo Estado de Mato Grosso 

resta prejudicada com o exame do mérito como se verá. II.2 - Do mérito 

Presentes as condições da ação e os pressupostos de constituição e 

existência válida da relação jurídico-processual, não havendo a 

necessidade de produção de outras provas, passa-se ao julgamento 

antecipado do mérito, nos termos do art. 355, inciso I, do NCPC. No cerne, 

sabe-se que o direito à saúde vem observado, no âmbito internacional, na 

Declaração Universal de Direitos Humanos da Organização das Nações 

Unidas, no Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, 

na Convenção Americana de Direitos Humanos, no Protocolo Adicional à 

Convenção Americana sobre Direitos Humanos em matéria de Direitos 

Econômicos, Sociais e Culturais, além de outros documentos não menos 

importantes. No âmbito nacional, a saúde, além de direito humano de 2ª 

geração, é direito e garantia fundamental eleita como direito social no 

“caput” do art. 6º da CRFB/88, além de princípio fundamental que constitui 

objeto prioritário do Estado de Mato Grosso, assegurada pelo salário 

mínimo, pelas normas trabalhistas, pela competência comum de cuidado, 

competência concorrente de legislação pelos entes da federação e pela 

competência particular dos Municípios, consoante o art. 7º, incisos IV e 

XXII, art. 23, inciso II, art. 24, inciso XII, art. 30, inciso VII, da CRFB/88, art. 

3º, inciso III, da CEMT e art. 2º da Lei 8.080/90. E, para a consecução dela 

(saúde), concebeu-se a Lei 8.080/90, também conhecida como Lei 

Orgânica da Saúde, que regula em todo o território nacional as ações e 

serviços de saúde, dispondo sobre as ações e os serviços prestados 

pelos três níveis da Federação no âmbito do Sistema Único de Saúde 

(SUS). Na espécie, no campo de atuação do Sistema Único de Saúde 

(SUS), está inclusa a execução de ações de assistência terapêutica 

integral, inclusive farmacêutica, a teor do que dispõe o art. 6º, inciso I, 

alínea “d”, parte final, da Lei 8.080/90: “Art. 6º Estão incluídas ainda no 

campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS): I - a execução de 

ações: d) de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica;” Por 

isso que a saúde conta com seção exclusiva na Carta Magna, inserta no 

“Título VIII - Da Ordem Social”, Capítulo II – Da Seguridade Social”, no 

particular “Seção III – Da Saúde”, com regulamentação detalhada a partir 

do art. 196, sendo esta igualmente a diretriz da Constituição Estadual do 

Estado de Mato Grosso, delineada no “Título V – Do Desenvolvimento 

Econômico a Social”, “Capítulo I – Da Seguridade Social”, “Seção II – Da 

Saúde”. A par disso, o que a espelhar a inteligência acima declinada, o 

investimento estatal em saúde deve ser no mínimo, em cada ano, de 15% 

(quinze por cento) da receita líquida para a União, de 12% (doze por 

cento) da arrecadação dos impostos a que se refere o art. 155 e dos 

recursos de que tratam o art, 157, a alínea “a” do inciso I e do inciso II do 

“caput” do art. 159, todos da CRFB/88 para os Estados e o Distrito Federal, 

e de 15% (quinze por cento) da arrecadação dos impostos a que se 

refere o art. 156 e dos recursos de que tratam o art. 158 e a alínea “b” do 

inciso I do “caput” e o § 3º do art. 159, todos da CRFB/88 para os 

Municípios e o Distrito Federal, sob pena de intervenção – uma das 

medidas mais drásticas em estado de exceção – e de crime de 

responsabilidade, na inteligência do art. 34, inciso VII, alínea “e”, art. 35, 

inciso III, c.c. o art. 198, § 2º, incisos I, II e III, e § 3º, incisos I, II e III, da 

CRFB/88 c.c. o art. 6º e art. 7º da LC 141/12 e art. 164, § 13, inciso I, 

alínea “a”, da CEMT: “Art. 34. A União não intervirá nos Estados nem no 

Distrito Federal, exceto para: VII - assegurar a observância dos seguintes 

princípios constitucionais: e) aplicação do mínimo exigido da receita 

resultante de impostos estaduais, compreendida a proveniente de 

transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações 

e serviços públicos de saúde. Art. 35. O Estado não intervirá em seus 

Municípios, nem a União nos Municípios localizados em Território Federal, 

exceto quando: III - não tiver sido aplicado o mínimo exigido da receita 

municipal na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e 

serviços públicos de saúde; Art. 198. As ações e serviços públicos de 

saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um 

sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: § 2º A 

União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios aplicarão, 

anualmente, em ações e serviços públicos de saúde recursos mínimos 

derivados da aplicação de percentuais calculados sobre: I - no caso da 

União, a receita corrente líquida do respectivo exercício financeiro, não 

podendo ser inferior a 15% (quinze por cento); II - no caso dos Estados e 

do Distrito Federal, o produto da arrecadação dos impostos a que se 

refere o art. 155 e dos recursos de que tratam os arts. 157 e 159, inciso I, 
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alínea a, e inciso II, deduzidas as parcelas que forem transferidas aos 

respectivos Municípios; III - no caso dos Municípios e do Distrito Federal, o 

produto da arrecadação dos impostos a que se refere o art. 156 e dos 

recursos de que tratam os arts. 158 e 159, inciso I, alínea b e § 3º. § 3º Lei 

complementar, que será reavaliada pelo menos a cada cinco anos, 

estabelecerá: I - os percentuais de que tratam os incisos II e III do § 2º; II - 

os critérios de rateio dos recursos da União vinculados à saúde 

destinados aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, e dos 

Estados destinados a seus respectivos Municípios, objetivando a 

progressiva redução das disparidades regionais; III - as normas de 

fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas esferas 

federal, estadual, distrital e municipal; Art. 6º Os Estados e o Distrito 

Federal aplicarão, anualmente, em ações e serviços públicos de saúde, no 

mínimo, 12% (doze por cento) da arrecadação dos impostos a que se 

refere o art. 155 e dos recursos de que tratam o art. 157, a alínea “a” do 

inciso I e o inciso II do caput do art. 159, todos da Constituição Federal, 

deduzidas as parcelas que forem transferidas aos respectivos Municípios. 

Art. 7º Os Municípios e o Distrito Federal aplicarão anualmente em ações e 

serviços públicos de saúde, no mínimo, 15% (quinze por cento) da 

arrecadação dos impostos a que se refere o art. 156 e dos recursos de 

que tratam o art. 158 e a alínea “b” do inciso I do caput e o § 3º do art. 159, 

todos da Constituição Federal. Art. 164 Os projetos de lei relativos ao 

plano plurianual, às diretrizes orçamentárias, ao orçamento anual e aos 

créditos adicionais serão apreciados pela Assembleia Legislativa, sendo 

aprovados por maioria absoluta dos seus membros. § 13 Para fins do 

disposto nos §§ 10 e 11 deste artigo, a execução da programação 

orçamentária das emendas parlamentares será: I - aplicada, SOB PENA DE 

IMPLICAR EM CRIME DE RESPONSABILIDADE, nas seguintes áreas e nos 

respectivos percentuais mínimos: a) 12% para a saúde;” (sem destaques 

no original). No respeitante, a par da divisão de competências 

constitucionais, da forma descentralizada, regionalizada e hierarquizada 

em níveis de complexidade crescente do Sistema Único de Saúde, a 

obrigação é solidária entre os entes da federação, o que explícito na Carta 

Magna, como visto, sendo esta a mesma interpretação do Supremo 

Tribunal Federal no RE 855.178, em sede de repercussão geral: 

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. 

DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE 

SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL 

RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento 

médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do 

Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo 

passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou 

conjuntamente.” (RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 

05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO 

DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015). De outro lado, sob a 

ótica do cidadão, a saúde é direito público subjetivo e, assim, constitui-se 

como dever do Estado a sua efetiva prestação e, em caso de negativa ou 

oferta irregular, possível a imputação de improbidade administrativa por 

aparente violação da legalidade, na dicção do art. 196 da CRFB/88 c.c. o 

art. 2º, “caput” e § 1º, da Lei 8.080/90 e art. 11, “caput”, da Lei 8.429/92: 

“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.” “Art. 2º A saúde é 

um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as 

condições indispensáveis ao seu pleno exercício. § 1º O dever do Estado 

de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas 

econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de 

outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem 

acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua 

promoção, proteção e recuperação.” “Art. 11. Constitui ato de improbidade 

administrativa que atenta contra os princípios da administração pública 

qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, 

imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente:” 

Ademais, é competência material comum e legislativa concorrente da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios o cuidado com a 

saúde, conforme disposição dos arts. 23, inciso II e 24, inciso XII, da 

CRFB/88: “Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios: II - cuidar da saúde e assistência pública, 

da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência; Art. 24. 

Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar 

concorrentemente sobre: XII - previdência social, proteção e defesa da 

saúde;” Não obstante o repertório de direitos acima elencado, a presente 

situação é endêmica em todo o país, a judicialização de demandas de 

saúde perante o Poder Judiciário com a consequente intervenção no 

Poder Executivo para a consecução daqueles direitos. E tal prática é 

extremamente prejudicial ao Poder Público e à própria coletividade, o que a 

frustrar qualquer política pública planejada, articulada e programada, 

porquanto, em última análise, obriga-se o Estado ao fornecimento de 

procedimentos, tratamentos e medicamentos muitas vezes não 

contemplados pela estrutura do Sistema Único de Saúde, alguns deles até 

de eficiência não comprovada. É certo que o cidadão não pode ficar 

desassistido, mormente quando o ordenamento jurídico lhe assegura a 

assistência à saúde como direito e garantia fundamental. Mas, de outro 

lado, também é certo que o ingresso ao Sistema de Saúde, mediante o 

manejo de medidas judiciais, é prerrogativa oportunizada à pequena 

parcela da população, ainda que por meio da Defensoria Pública ou do 

Ministério Público, o que a propiciar a vantagem de alguns em detrimento 

da maioria. Não por outro motivo, o Supremo Tribunal Federal, nos 

Recursos Extraordinários 566471 e 657718, com repercussão geral 

reconhecida, está prestes a julgar a questão do fornecimento pelo Estado 

de medicamentos de alto custo não disponíveis na lista do Sistema Único 

de Saúde e de medicamentos não registrados na Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária. Na prática, a questão é tormentosa e para que não 

haja mais prejuízos ou injustiças, quer para o(a)(s) postulante(s), quer 

para a sociedade, deve-se seguir, em casos ordinários, como o aqui 

analisado, a política pública estatuída pelo SUS, em que não há qualquer 

dúvida sobre a obrigação do Estado. De fato, como bem ponderou o 

Ministro Luís Roberto Barroso: “Não há sistema de saúde que possa 

resistir a um modelo em que todos os remédios, independentemente de 

seu custo e impacto financeiro, devam ser oferecidos pelo Estado a todas 

as pessoas”. Contudo, observa-se que não foram encaminhados 

relatórios, exames e documentos médicos suficientes ao entendimento do 

caso, destacando-se que o(s) procedimento(s) cirúrgico(s) buscado(s) 

sequer fora(m) pleiteado(s) administrativamente, em conformidade com o 

parecer do Núcleo de Apoio Técnico (Num. 21638453 - Pág. 2/4): 

“Torna-se necessário pois que sejam encaminhados os relatórios médicos 

completos solicitados e resultados de exames complementares, o pedido 

médico devidamente registrado e regulado que comprove a inércia do 

poder público, a fim de que se possa emitir o referido parecer.” (sic- sem 

destaques no original). Logo, deverá(ão) o(a)(s) interessado(a)(s) dar 

entrada no pedido administrativo perante o órgão de saúde competente 

para só então, em caso de não atendimento, ingressar novamente com a 

medida judicial, em tudo observado o Enunciado nº 3 da I Jornada de 

Direito da Saúde e o art. 1.311, “caput” e parágrafo único, da CNGC: 

“ENUNCIADO N.º 3 Recomenda-se ao autor da ação, a busca preliminar 

sobre disponibilidade do atendimento, evitando-se a judicialização 

desnecessária.” “Art. 1.311. Conforme o Enunciado nº 3 aprovado na I 

Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, em 15 de 

maio de 2014, recomenda-se ao autor da ação, a busca preliminar sobre a 

disponibilidade do atendimento, evitando-se a judicialização 

desnecessária. Parágrafo único. Devido ao ajuizamento de ações que 

versam sobre tratamento de alto custo, mas fornecidos 

administrativamente pelo SUS – Sistema Único de Saúde –, de forma 

gratuita, recomendável ao juiz, ao analisar a presença do interesse 

processual, verificar a documentação que comprove ter o autor realizado 

o pedido administrativo.” Assim, a petição inicial é indeferida por ausência 

de interesse de agir, porquanto não há notícia de negativa no fornecimento 

do(s) procedimento cirúrgico demandado(s) à parte autora por parte do 

poder público. III - DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO EXTINTO o feito, 

sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, com fulcro no 

art. 485, inciso VI, do NCPC. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS Deixo de condenar 

a parte autora em custas processuais e honorários advocatícios, na 

autorização do art. 18 da Lei 7.347/85, art. 87 da Lei 8.078/90 e art. 3º, 

inciso IV, da Lei Estadual 7.603/01. Cientifique-se o Ministério Público. Nos 

termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado APOLO/PJE/TJMT. Com o trânsito em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo com as cautelas e anotações necessárias, 

observando-se em tudo a novel CNGC. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Feliz Natal, data da assinatura 

eletrônica.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000354-76.2019.8.11.0093
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Parte(s) Polo Ativo:

CLESIRLENIA LAZARA GOMES CONCEICAO (AUTOR(A))

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

MUNICIPIO DE FELIZ NATAL (REU)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE FELIZ 

NATAL SENTENÇA Processo: 1000354-76.2019.8.11.0093. AUTOR(A): 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, CLESIRLENIA 

LAZARA GOMES CONCEICAO REU: ESTADO DE MATO GROSSO, 

MUNICIPIO DE FELIZ NATAL Vistos. I - RELATÓRIO Trata-se de ação 

ordinária de preceito cominatório c.c. pedido de tutela de urgência e multa 

cominatória proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO em desfavor do ESTADO 

DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE FELIZ NATAL, a fim de que 

providenciem a CLESILENIA LAZARA GOMES CONCEIÇÃO procedimento 

de angioplastia coronariana com implante de stent na coronária direita. Daí 

a parte requerente pleiteia a concessão da tutela de urgência para que a 

parte requerida providencie o fornecimento do(s) tratamento(s) 

prescrito(s), confirmando-se no mérito. Requisitou-se parecer do Núcleo 

de Apoio Técnico (NAT) para exame do pedido de tutela de urgência (Num. 

22720057 - Pág. 1), o qual sobreveio e foi acostado aos autos (Num. 

22829810 - Pág. 2/5). Determinada a juntada do comprovante de regulação 

da paciente (Num. 22951810 - Pág. 1), que foi acostado no Num. 

23171107 - Pág. 1, motivo pelo qual a tutela de urgência foi concedida 

(Num. 23470254 - Pág. 1/3). O Estado de Mato Grosso, em contestação, 

argumenta, preliminarmente, a ausência de interesse processual. No 

mérito, alega o dever de respeitar as leis orçamentárias e ressalta o 

princípio da reserva do possível e o comprometimento com a isonomia e o 

acesso universal à saúde. Diz ainda ser impertinente a aplicação da multa 

diária e os valores veiculados no presente feito, demandando a utilização 

da tabela do SUS como parâmetro e requerendo o julgamento 

improcedente do pedido (Num. 24597764 - Pág. 1/4). Impugnação à 

contestação (Num. 25064864 - Pág. 2/7). Pedido de bloqueio (Num. 

25326173 - Pág. 1), que foi deferido (Num. 25960096 - Pág. 1/2). Instado a 

se manifestar, o Ministério Público esclareceu que o procedimento 

cirúrgico foi realizado, pelo que pediu a procedência dos pedidos 

constantes na inicial, confirmando-se a tutela de urgência (Num. 28606556 

- Pág. 1). II - FUNDAMENTAÇÃO II.1 - Da preliminar de ausência de 

interesse processual Malgrado os argumentos defensivos, não há como 

ser acolhida a preliminar arguida. É que a saúde constitui-se como direito 

difuso e a um só tempo individual, daí porque, não havendo o regular 

atendimento na rede pública de serviço, como infelizmente tem sido a 

regra, resta ao cidadão unicamente a via judicial, sua última salvaguarda 

integrante do mínimo existencial para a satisfação de seus direitos 

básicos, tudo na forma dos arts. 6º e 196 e seguintes da CRFB/88 c.c. o 

art. 2º, “caput”, da Lei 8.080/90. II.2 - Da questão processual inicial O 

Município de Feliz Natal foi citado e deixou transcorrer o prazo sem se 

manifestar nos autos, razão pela qual lhe DECRETO A REVELIA, 

consoante o art. 344 do NCPC. Contudo, deixo de aplicar os seus efeitos 

por versar o litígio sobre direito indisponível, na dicção do art. 345, inciso II, 

do NCPC. II.3 - Do mérito Presentes as condições da ação e os 

pressupostos de constituição e existência válida da relação 

jurídico-processual, não havendo a necessidade de produção de outras 

provas, passa-se ao julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 

355, inciso I, do NCPC. No cerne, sabe-se que o direito à saúde vem 

observado, no âmbito internacional, na Declaração Universal de Direitos 

Humanos da Organização das Nações Unidas, no Pacto Internacional de 

Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, na Convenção Americana de 

Direitos Humanos, no Protocolo Adicional à Convenção Americana sobre 

Direitos Humanos em matéria de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, 

além de outros documentos não menos importantes. No âmbito nacional, a 

saúde, além de direito humano de 2ª geração, é direito e garantia 

fundamental eleita como direito social no “caput” do art. 6º da CRFB/88, 

além de princípio fundamental que constitui objeto prioritário do Estado de 

Mato Grosso, assegurada pelo salário mínimo, pelas normas trabalhistas, 

pela competência comum de cuidado, competência concorrente de 

legislação pelos entes da federação e pela competência particular dos 

Municípios, consoante o art. 7º, incisos IV e XXII, art. 23, inciso II, art. 24, 

inciso XII, art. 30, inciso VII, da CRFB/88, art. 3º, inciso III, da CEMT e art. 2º 

da Lei 8.080/90. E, para a consecução dela (saúde), concebeu-se a Lei 

8.080/90, também conhecida como Lei Orgânica da Saúde, que regula em 

todo o território nacional as ações e serviços de saúde, dispondo sobre 

as ações e os serviços prestados pelos três níveis da Federação no 

âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Na espécie, no campo de 

atuação do Sistema Único de Saúde (SUS), está inclusa a execução de 

ações de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica, a teor do 

que dispõe o art. 6º, inciso I, alínea “d”, parte final, da Lei 8.080/90: “Art. 6º 

Estão incluídas ainda no campo de atuação do Sistema Único de Saúde 

(SUS): I - a execução de ações: d) de assistência terapêutica integral, 

inclusive farmacêutica;” Por isso que a saúde conta com seção exclusiva 

na Carta Magna, inserta no “Título VIII - Da Ordem Social”, Capítulo II – Da 

Seguridade Social”, no particular “Seção III – Da Saúde”, com 

regulamentação detalhada a partir do art. 196, sendo esta igualmente a 

diretriz da Constituição Estadual do Estado de Mato Grosso, delineada no 

“Título V – Do Desenvolvimento Econômico a Social”, “Capítulo I – Da 

Seguridade Social”, “Seção II – Da Saúde”. A par disso, o que a espelhar a 

inteligência acima declinada, o investimento estatal em saúde deve ser no 

mínimo, em cada ano, de 15% (quinze por cento) da receita líquida para a 

União, de 12% (doze por cento) da arrecadação dos impostos a que se 

refere o art. 155 e dos recursos de que tratam o art, 157, a alínea “a” do 

inciso I e do inciso II do “caput” do art. 159, todos da CRFB/88 para os 

Estados e o Distrito Federal, e de 15% (quinze por cento) da arrecadação 

dos impostos a que se refere o art. 156 e dos recursos de que tratam o 

art. 158 e a alínea “b” do inciso I do “caput” e o § 3º do art. 159, todos da 

CRFB/88 para os Municípios e o Distrito Federal, sob pena de intervenção 

– uma das medidas mais drásticas em estado de exceção – e de crime de 

responsabilidade, na inteligência do art. 34, inciso VII, alínea “e”, art. 35, 

inciso III, c.c. o art. 198, § 2º, incisos I, II e III, e § 3º, incisos I, II e III, da 

CRFB/88 c.c. o art. 6º e art. 7º da LC 141/12 e art. 164, § 13, inciso I, 

alínea “a”, da CEMT: “Art. 34. A União não intervirá nos Estados nem no 

Distrito Federal, exceto para: VII - assegurar a observância dos seguintes 

princípios constitucionais: e) aplicação do mínimo exigido da receita 

resultante de impostos estaduais, compreendida a proveniente de 

transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações 

e serviços públicos de saúde. Art. 35. O Estado não intervirá em seus 

Municípios, nem a União nos Municípios localizados em Território Federal, 

exceto quando: III - não tiver sido aplicado o mínimo exigido da receita 

municipal na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e 

serviços públicos de saúde; Art. 198. As ações e serviços públicos de 

saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um 

sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: § 2º A 

União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios aplicarão, 

anualmente, em ações e serviços públicos de saúde recursos mínimos 

derivados da aplicação de percentuais calculados sobre: I - no caso da 

União, a receita corrente líquida do respectivo exercício financeiro, não 

podendo ser inferior a 15% (quinze por cento); II - no caso dos Estados e 

do Distrito Federal, o produto da arrecadação dos impostos a que se 

refere o art. 155 e dos recursos de que tratam os arts. 157 e 159, inciso I, 

alínea a, e inciso II, deduzidas as parcelas que forem transferidas aos 

respectivos Municípios; III - no caso dos Municípios e do Distrito Federal, o 

produto da arrecadação dos impostos a que se refere o art. 156 e dos 

recursos de que tratam os arts. 158 e 159, inciso I, alínea b e § 3º. § 3º Lei 

complementar, que será reavaliada pelo menos a cada cinco anos, 

estabelecerá: I - os percentuais de que tratam os incisos II e III do § 2º; II - 

os critérios de rateio dos recursos da União vinculados à saúde 

destinados aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, e dos 

Estados destinados a seus respectivos Municípios, objetivando a 

progressiva redução das disparidades regionais; III - as normas de 

fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas esferas 

federal, estadual, distrital e municipal; Art. 6º Os Estados e o Distrito 

Federal aplicarão, anualmente, em ações e serviços públicos de saúde, no 

mínimo, 12% (doze por cento) da arrecadação dos impostos a que se 

refere o art. 155 e dos recursos de que tratam o art. 157, a alínea “a” do 

inciso I e o inciso II do caput do art. 159, todos da Constituição Federal, 

deduzidas as parcelas que forem transferidas aos respectivos Municípios. 

Art. 7º Os Municípios e o Distrito Federal aplicarão anualmente em ações e 

serviços públicos de saúde, no mínimo, 15% (quinze por cento) da 

arrecadação dos impostos a que se refere o art. 156 e dos recursos de 

que tratam o art. 158 e a alínea “b” do inciso I do caput e o § 3º do art. 159, 

todos da Constituição Federal. Art. 164 Os projetos de lei relativos ao 

plano plurianual, às diretrizes orçamentárias, ao orçamento anual e aos 
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créditos adicionais serão apreciados pela Assembleia Legislativa, sendo 

aprovados por maioria absoluta dos seus membros. § 13 Para fins do 

disposto nos §§ 10 e 11 deste artigo, a execução da programação 

orçamentária das emendas parlamentares será: I - aplicada, SOB PENA DE 

IMPLICAR EM CRIME DE RESPONSABILIDADE, nas seguintes áreas e nos 

respectivos percentuais mínimos: a) 12% para a saúde;” (sem destaques 

no original). No respeitante, a par da divisão de competências 

constitucionais, da forma descentralizada, regionalizada e hierarquizada 

em níveis de complexidade crescente do Sistema Único de Saúde, a 

obrigação é solidária entre os entes da federação, o que explícito na Carta 

Magna, como visto, sendo esta a mesma interpretação do Supremo 

Tribunal Federal no RE 855.178, em sede de repercussão geral: 

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. 

DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE 

SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL 

RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento 

médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do 

Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo 

passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou 

conjuntamente.” (RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 

05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO 

DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015). De outro lado, sob a 

ótica do cidadão, a saúde é direito público subjetivo e, assim, constitui-se 

como dever do Estado a sua efetiva prestação e, em caso de negativa ou 

oferta irregular, possível a imputação de improbidade administrativa por 

aparente violação da legalidade, na dicção do art. 196 da CRFB/88 c.c. o 

art. 2º, “caput” e § 1º, da Lei 8.080/90 e art. 11, “caput”, da Lei 8.429/92: 

“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.” “Art. 2º A saúde é 

um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as 

condições indispensáveis ao seu pleno exercício. § 1º O dever do Estado 

de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas 

econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de 

outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem 

acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua 

promoção, proteção e recuperação.” “Art. 11. Constitui ato de improbidade 

administrativa que atenta contra os princípios da administração pública 

qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, 

imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente:” 

Ademais, é competência material comum e legislativa concorrente da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios o cuidado com a 

saúde, conforme disposição dos arts. 23, inciso II e 24, inciso XII, da 

CRFB/88: “Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios: II - cuidar da saúde e assistência pública, 

da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência; Art. 24. 

Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar 

concorrentemente sobre: XII - previdência social, proteção e defesa da 

saúde;” Não obstante o repertório de direitos acima elencado, a presente 

situação é endêmica em todo o país, a judicialização de demandas de 

saúde perante o Poder Judiciário com a consequente intervenção no 

Poder Executivo para a consecução daqueles direitos. E tal prática é 

extremamente prejudicial ao Poder Público e à própria coletividade, o que a 

frustrar qualquer política pública planejada, articulada e programada, 

porquanto, em última análise, obriga-se o Estado ao fornecimento de 

procedimentos, tratamentos e medicamentos muitas vezes não 

contemplados pela estrutura do Sistema Único de Saúde, alguns deles até 

de eficiência não comprovada. É certo que o cidadão não pode ficar 

desassistido, mormente quando o ordenamento jurídico lhe assegura a 

assistência à saúde como direito e garantia fundamental. Mas, de outro 

lado, também é certo que o ingresso ao Sistema de Saúde, mediante o 

manejo de medidas judiciais, é prerrogativa oportunizada à pequena 

parcela da população, ainda que por meio da Defensoria Pública ou do 

Ministério Público, o que a propiciar a vantagem de alguns em detrimento 

da maioria. Não por outro motivo, o Supremo Tribunal Federal, nos 

Recursos Extraordinários 566471 e 657718, com repercussão geral 

reconhecida, está prestes a julgar a questão do fornecimento pelo Estado 

de medicamentos de alto custo não disponíveis na lista do Sistema Único 

de Saúde e de medicamentos não registrados na Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária. Na prática, a questão é tormentosa e para que não 

haja mais prejuízos ou injustiças, quer para o(a)(s) postulante(s), quer 

para a sociedade, deve-se seguir, em casos ordinários, como o aqui 

analisado, a política pública estatuída pelo SUS, em que não há qualquer 

dúvida sobre a obrigação do Estado. De fato, como bem ponderou o 

Ministro Luís Roberto Barroso: “Não há sistema de saúde que possa 

resistir a um modelo em que todos os remédios, independentemente de 

seu custo e impacto financeiro, devam ser oferecidos pelo Estado a todas 

as pessoas”. No particular, a imprescindibilidade do tratamento pleiteado 

veio demonstrada nos exames laboratoriais, laudos, atestados e 

documentos médicos juntados, verificada a patologia que acomete a parte 

autora, sendo o procedimento cirúrgico demandado contemplado pelo 

SUS, em conformidade com o parecer do Núcleo de Apoio Técnico (Num. 

22829810 - Pág. 2/5). A paciente está devidamente regulada perante o 

Sistema Único de Saúde, conforme documento acostado (Num. 23171107 

- Pág. 1), na forma do Enunciado nº 3 da I Jornada de Direito da Saúde e 

art. 1.311 da CNGC, disponibilizado que é por aquele (SUS) por meio do 

Gestor Estadual. II.4 - Do direcionamento da medida Malgrado a 

solidariedade entre os entes estatais constantes do polo passivo, 

plenamente possível o direcionamento das responsabilidades, 

devendo-se, inicialmente, observar-se a repartição de competências 

previamente determinadas, medida revestida de eficiência, razoabilidade e 

proporcionalidade, vale dizer, o Município de Colíder e o Estado de Mato 

Grosso devem fornecer, cada qual, os medicamentos e tratamentos de 

sua competência, consoante Enunciado nº 60 da II Jornada de Direito da 

Saúde, incorporado no art. 1.334 da CNGC: “60 – Saúde Pública - A 

responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o 

Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu 

cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas 

de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso 

de descumprimento.” “Art. 1.334. A responsabilidade solidária dos entes 

da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou 

definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, 

conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem 

prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.” E não há falar 

em prejuízo quer para a parte ativa, quer para a parte passiva direcionada, 

uma vez que, em relação à primeira (parte ativa), em caso de 

descumprimento por esta (parte passiva direcionada), o invocado 

dispositivo legal permite o redirecionamento da obrigação ao outro 

litisconsorte passivo e, em relação à segunda (parte passiva direcionada), 

malgrado a atuação esteja dentro de seu rol de atribuição, é possibilitada a 

exigência daquilo que entender devido pelo outro litisconsorte passivo, 

decorrente da obrigação solidária, e vice-versa, na forma do art. 132 do 

NCPC: “Art. 132. A sentença de procedência valerá como título executivo 

em favor do réu que satisfizer a dívida, a fim de que possa exigi-la, por 

inteiro, do devedor principal, ou, de cada um dos codevedores, a sua 

quota, na proporção que lhes tocar”. Deve-se prestigiar atuação 

regionalizada e hierarquizada do SUS, isto é, cada ator estatal deve 

corresponder razoavelmente àquilo que lhe foi atribuído por lei, sob pena 

de se fomentar gestões administrativas omissas, irresponsáveis e 

inconsequentes. Muito fácil, sob o argumento da solidariedade no tocante 

ao direito à saúde, o Município deixar aquilo que é de sua competência sob 

a responsabilidade do Estado e, a este, em relação à União, tudo por meio 

da excessiva judicialização, o que temos denominado como fenômeno da 

transferência ilegítima da função típica, o Poder Executivo deixa de atuar e 

relega seu papel ao Poder Judiciário. Cada repartição estatal atuando de 

forma concertada, comprometida e organizada, certamente contribuirá 

com a dinâmica dos direitos sociais. Quando estes (direitos sociais) são 

observados adequadamente, não há judicialização. É exatamente como as 

engrenagens em relação à máquina, na medida em que aquelas 

(engrenagens) funcionam adequadamente, não há intervenção do 

mecânico. Em uma concepção ética-filosófica nietzschiana, cada ente 

estatal, os Municípios, os Estados, o Distrito Federal e a União, entes 

fictícios que na realidade são administrados por seres humanos, devem, 

progressivamente, com muito empenho e esforço, utilizar-se destes casos 

que lhe se são remetidos justamente para repensar e aperfeiçoar a rede 

de atendimento de saúde e, quem sabe, em um futuro não muito longínquo, 

propiciar a efetiva diminuição da judicialização destas demandas. Assim, 

deverá o Estado de Mato Grosso, por ora, fornecer o(s) exame(s) 

médico(s) e o(s) tratamento(s) buscado(s), pois que de responsabilidade 

do GESTOR ESTADUAL, por se tratar de procedimento de alta 

complexidade. III - DISPOSITIVO Ante o exposto: a) REJEITO a arguição de 

ausência de interesse processual formulada pelo Estado de Mato Grosso, 

nos termos dos arts. 6º e 196 e seguintes da CRFB/88 c.c. o art. 2º, 
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“caput”, da Lei 8.080/90; b) JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na 

inicial, e o faço com resolução do mérito, para determinar que o ESTADO 

DE MATO GROSSO submeta a paciente CLESIRLENIA LAZARA GOMES 

CONCEIÇÃO à realização de procedimento de angioplastia coronariana 

com implante de stent na coronária direita, e, por consequência, julgo 

extinto o processo com fulcro no art. 487, inciso I, do NCPC, confirmando a 

tutela de urgência deferida. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS Deixo de condenar o 

polo passivo nas custas e despesas processuais, ante a isenção prevista 

no art. 3º, inciso I, da Lei Estadual 7.603/01 c.c art. 460 da CNGC/TJMT. 

Deixo de condenar o polo passivo, outrossim, em honorários advocatícios, 

considerada a postulação ministerial, na determinação do art. 44, inciso I, 

da Lei 8.625/93 e art. 73, inciso I, da Lei Complementar Estadual 27/93. 

Cientifique-se o Ministério Público. Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC, 

fica dispensado o registro da sentença, providência efetivada com a 

própria inserção no sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT. Proceda-se 

às diligências em conformidade com o art. 212, § 2°, do NCPC. Publique-se. 

Intimem-se. Após o trânsito em julgado, proceda-se às baixas e 

providências de praxe, observando-se em tudo a novel CNGC. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Feliz Natal, data da assinatura eletrônica.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000068-98.2019.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO CARDOSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VOLNEI ARTHUR ERNZEN (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE FELIZ NATAL SENTENÇA Processo: 

1000068-98.2019.8.11.0093. REQUERENTE: EVANDRO CARDOSO 

REQUERIDO: VOLNEI ARTHUR ERNZEN Vistos. As partes firmaram acordo 

no qual estabeleceram parâmetros para a resolução completa do objeto 

jurídico perseguido, requerendo sua homologação. Ante o exposto, 

HOMOLOGO o acordo entabulado pelas partes, que passa a ser parte 

integrante desta sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos e, com isso, JULGO EXTINTO o feito com análise de mérito, nos 

termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do NCPC. Sem custas, despesas 

processuais ou honorários advocatícios nesta fase processual, na forma 

dos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Nos termos do art. 914 da CNGC/MT, é 

dispensada a intimação das partes. Publique-se. Nos termos do art. 317, § 

4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da sentença, providência 

efetivada com a própria inserção no sistema informatizado 

APOLO/PJE/TJMT. Arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC. Cumpra-se. Feliz 

Natal, data da assinatura eletrônica.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000068-98.2019.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO CARDOSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VOLNEI ARTHUR ERNZEN (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE FELIZ NATAL SENTENÇA Processo: 

1000068-98.2019.8.11.0093. REQUERENTE: EVANDRO CARDOSO 

REQUERIDO: VOLNEI ARTHUR ERNZEN Vistos. As partes firmaram acordo 

no qual estabeleceram parâmetros para a resolução completa do objeto 

jurídico perseguido, requerendo sua homologação. Ante o exposto, 

HOMOLOGO o acordo entabulado pelas partes, que passa a ser parte 

integrante desta sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos e, com isso, JULGO EXTINTO o feito com análise de mérito, nos 

termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do NCPC. Sem custas, despesas 

processuais ou honorários advocatícios nesta fase processual, na forma 

dos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Nos termos do art. 914 da CNGC/MT, é 

dispensada a intimação das partes. Publique-se. Nos termos do art. 317, § 

4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da sentença, providência 

efetivada com a própria inserção no sistema informatizado 

APOLO/PJE/TJMT. Arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC. Cumpra-se. Feliz 

Natal, data da assinatura eletrônica.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010066-44.2014.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

ELEMAR WOLFART (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS DE MOURA HORTA OAB - MT9811/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTEGRACAO TRANSPORTES LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

Certifico que transcorreu in albis o prazo solicitado pela parte autora.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010006-66.2017.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

DANUZA PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte reclamada para apresentar a contestação, no prazo de 

05 (cinco) dias, bem como da parte reclamante para contrarrazoá-la no 

mesmo prazo, independente de nova intimação, conforme estabelecido na 

solenidade anteriormente realizada.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000015-88.2017.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

IVETE ROLDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Informar sobre audiência de conciliação que foi designada para o dia 

16/10/2017 as 13:20 horas

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000157-24.2019.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANE FATIMA ROTAVA ORLANDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO BERTICELLI OAB - MT12121-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON ROOS (EXECUTADO)

 

INTIMAR PARTE AUTORA PARA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

DESIGNADA PARA O DIA 29/05/2019 AS 13:30 HORAS.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010000-59.2017.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

CLEMILTON ROCHA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALLISON KENEDI DE LIMA OAB - MT0016704A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAIANE DE MOURA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO BERTICELLI OAB - MT12121-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE FELIZ NATAL DESPACHO Numero do Processo: 

8010000-59.2017.8.11.0093 REQUERENTE: CLEMILTON ROCHA DE 

SOUSA REQUERIDO: DAIANE DE MOURA SILVA Vistos, etc. Recebo a 

inicial eis que presentes os requisitos legais. Designe-se audiência de 

tentativa de conciliação, ocasião em que a parte ré poderá contestar a 

ação. Cite-se a parte Requerida nos termos do artigo 18 e 20, ambos da 
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Lei nº 9.099/95, para que responda aos termos da presente Ação, 

intimando-a para comparecer à Audiência de Tentativa de Conciliação, sob 

pena de confissão e revelia. Faculto ainda a oferta da contestação em até 

05 (cinco) dias após a audiência de conciliação, cuja presença das partes 

é obrigatória. Intime-se a parte requerente para a audiência de conciliação 

a ser designada, consignando que o não comparecimento pessoal à 

audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos 

termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas 

processuais. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Feliz Natal, 27 de 

Março de 2017. JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010043-35.2013.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

SILVA & LIEBICH LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ary Fruto OAB - MT0007229A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA (REQUERIDO)

OFICIAL DE REGISTRO DE PESSOA JURIDICA, PROTESTOS E 

TABELIONATO DA COMARCA DE VERA (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

JULIANO BERTICELLI OAB - MT12121-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE FELIZ NATAL SENTENÇA Processo: 

8010043-35.2013.8.11.0093. REQUERENTE: SILVA & LIEBICH LTDA - ME 

REQUERIDO: OFICIAL DE REGISTRO DE PESSOA JURIDICA, PROTESTOS E 

TABELIONATO DA COMARCA DE VERA, TECIDOS E ARMARINHOS 

MIGUEL BARTOLOMEU SA, BANCO BRADESCO Vistos. Compulsando os 

autos, verifica-se que a parte executada efetuou o pagamento do débito 

complementar em questão e, intimada a parte exequente, deixou ela 

decorrer o prazo sem se manifestar, conforme andamento processual de 

19/06/2019. Todavia, o depósito informado no Num. 16901787 - Pág. 1 e 

Num. 16901790 - Pág. 1 refere-se ao pedido de complementação efetuado 

pela parte exequente no Num. 7968684 - Pág. 1/2, quando postulou 

transferência dos valores e informou a conta de depósito. Não tendo ela 

se manifestado, concordou tacitamente com o valor depositado pela parte 

executada. Ante o exposto, defiro o pedido formulado e declaro EXTINTA 

A EXECUÇÃO, nos termos dos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Novo 

Código de Processo Civil. Proceda-se com as providências necessárias 

ao levantamento do valor depositado, transferindo-o à conta indicada. 

Após o trânsito em julgado, o qual deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias, observando-se em tudo a 

novel CNGC. Sem custas processuais e honorários advocatícios (arts. 54 

e 55 da Lei 9.099/95). Fica dispensado o registro da sentença, providência 

efetivada com a própria inserção no sistema informatizado 

APOLO/PJE/TJMT, nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Feliz Natal, data da 

assinatura eletrônica.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010043-35.2013.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

SILVA & LIEBICH LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ary Fruto OAB - MT0007229A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA (REQUERIDO)

OFICIAL DE REGISTRO DE PESSOA JURIDICA, PROTESTOS E 

TABELIONATO DA COMARCA DE VERA (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

JULIANO BERTICELLI OAB - MT12121-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE FELIZ NATAL SENTENÇA Processo: 

8010043-35.2013.8.11.0093. REQUERENTE: SILVA & LIEBICH LTDA - ME 

REQUERIDO: OFICIAL DE REGISTRO DE PESSOA JURIDICA, PROTESTOS E 

TABELIONATO DA COMARCA DE VERA, TECIDOS E ARMARINHOS 

MIGUEL BARTOLOMEU SA, BANCO BRADESCO Vistos. Compulsando os 

autos, verifica-se que a parte executada efetuou o pagamento do débito 

complementar em questão e, intimada a parte exequente, deixou ela 

decorrer o prazo sem se manifestar, conforme andamento processual de 

19/06/2019. Todavia, o depósito informado no Num. 16901787 - Pág. 1 e 

Num. 16901790 - Pág. 1 refere-se ao pedido de complementação efetuado 

pela parte exequente no Num. 7968684 - Pág. 1/2, quando postulou 

transferência dos valores e informou a conta de depósito. Não tendo ela 

se manifestado, concordou tacitamente com o valor depositado pela parte 

executada. Ante o exposto, defiro o pedido formulado e declaro EXTINTA 

A EXECUÇÃO, nos termos dos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Novo 

Código de Processo Civil. Proceda-se com as providências necessárias 

ao levantamento do valor depositado, transferindo-o à conta indicada. 

Após o trânsito em julgado, o qual deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias, observando-se em tudo a 

novel CNGC. Sem custas processuais e honorários advocatícios (arts. 54 

e 55 da Lei 9.099/95). Fica dispensado o registro da sentença, providência 

efetivada com a própria inserção no sistema informatizado 

APOLO/PJE/TJMT, nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Feliz Natal, data da 

assinatura eletrônica.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010043-35.2013.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

SILVA & LIEBICH LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ary Fruto OAB - MT0007229A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA (REQUERIDO)

OFICIAL DE REGISTRO DE PESSOA JURIDICA, PROTESTOS E 

TABELIONATO DA COMARCA DE VERA (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

JULIANO BERTICELLI OAB - MT12121-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE FELIZ NATAL SENTENÇA Processo: 

8010043-35.2013.8.11.0093. REQUERENTE: SILVA & LIEBICH LTDA - ME 

REQUERIDO: OFICIAL DE REGISTRO DE PESSOA JURIDICA, PROTESTOS E 

TABELIONATO DA COMARCA DE VERA, TECIDOS E ARMARINHOS 

MIGUEL BARTOLOMEU SA, BANCO BRADESCO Vistos. Compulsando os 

autos, verifica-se que a parte executada efetuou o pagamento do débito 

complementar em questão e, intimada a parte exequente, deixou ela 

decorrer o prazo sem se manifestar, conforme andamento processual de 

19/06/2019. Todavia, o depósito informado no Num. 16901787 - Pág. 1 e 

Num. 16901790 - Pág. 1 refere-se ao pedido de complementação efetuado 

pela parte exequente no Num. 7968684 - Pág. 1/2, quando postulou 

transferência dos valores e informou a conta de depósito. Não tendo ela 

se manifestado, concordou tacitamente com o valor depositado pela parte 

executada. Ante o exposto, defiro o pedido formulado e declaro EXTINTA 

A EXECUÇÃO, nos termos dos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Novo 

Código de Processo Civil. Proceda-se com as providências necessárias 

ao levantamento do valor depositado, transferindo-o à conta indicada. 

Após o trânsito em julgado, o qual deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias, observando-se em tudo a 

novel CNGC. Sem custas processuais e honorários advocatícios (arts. 54 

e 55 da Lei 9.099/95). Fica dispensado o registro da sentença, providência 
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efetivada com a própria inserção no sistema informatizado 

APOLO/PJE/TJMT, nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Feliz Natal, data da 

assinatura eletrônica.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010043-35.2013.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

SILVA & LIEBICH LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ary Fruto OAB - MT0007229A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA (REQUERIDO)

OFICIAL DE REGISTRO DE PESSOA JURIDICA, PROTESTOS E 

TABELIONATO DA COMARCA DE VERA (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

JULIANO BERTICELLI OAB - MT12121-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE FELIZ NATAL SENTENÇA Processo: 

8010043-35.2013.8.11.0093. REQUERENTE: SILVA & LIEBICH LTDA - ME 

REQUERIDO: OFICIAL DE REGISTRO DE PESSOA JURIDICA, PROTESTOS E 

TABELIONATO DA COMARCA DE VERA, TECIDOS E ARMARINHOS 

MIGUEL BARTOLOMEU SA, BANCO BRADESCO Vistos. Compulsando os 

autos, verifica-se que a parte executada efetuou o pagamento do débito 

complementar em questão e, intimada a parte exequente, deixou ela 

decorrer o prazo sem se manifestar, conforme andamento processual de 

19/06/2019. Todavia, o depósito informado no Num. 16901787 - Pág. 1 e 

Num. 16901790 - Pág. 1 refere-se ao pedido de complementação efetuado 

pela parte exequente no Num. 7968684 - Pág. 1/2, quando postulou 

transferência dos valores e informou a conta de depósito. Não tendo ela 

se manifestado, concordou tacitamente com o valor depositado pela parte 

executada. Ante o exposto, defiro o pedido formulado e declaro EXTINTA 

A EXECUÇÃO, nos termos dos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Novo 

Código de Processo Civil. Proceda-se com as providências necessárias 

ao levantamento do valor depositado, transferindo-o à conta indicada. 

Após o trânsito em julgado, o qual deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias, observando-se em tudo a 

novel CNGC. Sem custas processuais e honorários advocatícios (arts. 54 

e 55 da Lei 9.099/95). Fica dispensado o registro da sentença, providência 

efetivada com a própria inserção no sistema informatizado 

APOLO/PJE/TJMT, nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Feliz Natal, data da 

assinatura eletrônica.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000321-86.2019.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

SILAS PEREIRA (REQUERENTE)

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 FELIZ NATAL SENTENÇA Processo: 

1000321-86.2019.8.11.0093. REQUERENTE: SILAS PEREIRA REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. I - 

RELATÓRIO Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o art. 38 da 

Lei 9.099/95. II - FUNDAMENTAÇÃO 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. 355, inciso I, do NCPC. Trata-se de ação de inexistência 

de débito e indenização por danos morais proposta por SILAS PEREIRA em 

desfavor de ENERGISA MATO GROSSO. E os pedidos formulados pela 

parte autora não merecem acolhimento. É que ela não se desincumbiu de 

seu ônus probatório subjetivo, nos termos do art. 373, inciso I, do NCPC, 

inexistindo, no particular, demonstração da conduta abusiva a 

responsabilizar a parte acionada. Afirma a parte demandante que foi 

surpreendido por seu nome estar protestado pela parte ré no momento em 

que pleiteava a majoração de seu limite em estabelecimento bancário. De 

fato, como afirma em sua inicial, vê-se que o protesto de Num. 21861591 - 

Pág. 9 está em nome de pessoa diversa, Benedita da Conceição Ferreira, 

porém o CPF 029.729.581-01 realmente pertence à parte autora, SILAS 

PEREIRA. Todavia, o comprovante de pagamento acostado no Num. 

21861591 - Pág. 3 está completamente ilegível: Ademais, para que se 

possa falar em eventual inversão do ônus da prova nos termos da 

legislação consumerista, é indispensável que o 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), seja perante o PROCON, 

seja perante o portal eletrônico www.consumidor.gov.br. A respeito deste 

último canal de atendimento, aproveita-se o ensejo para apresentá-lo: “O 

Consumidor.gov.br é um serviço público e gratuito que permite a 

interlocução direta entre consumidores e empresas para solução 

alternativa de conflitos de consumo pela internet. Ele não constitui um 

procedimento administrativo e não se confunde com o atendimento 

tradicional prestado pelos Órgãos de Defesa do Consumidor. Sendo 

assim, a utilização desse serviço pelos consumidores se dá sem prejuízo 

ao atendimento realizado pelos canais tradicionais de atendimento do 

Estado providos pelos Procons Estaduais e Municipais, Defensorias 

Públicas, Ministério Público e Juizados Especiais Cíveis. A principal 

inovação do Consumidor.gov.br está em possibilitar um contato direto 

entre consumidores e empresas, em um ambiente totalmente público e 

transparente, dispensada a intervenção do Poder Público na tratativa 

individual. Por se tratar de um serviço provido e mantido pelo Estado, com 

ênfase na interatividade entre consumidores e fornecedores para redução 

de conflitos de consumo, a participação de empresas é voluntária e só é 

permitida àquelas que aderem formalmente ao serviço, mediante 

assinatura de termo no qual se comprometem a conhecer, analisar e 

investir todos os esforços possíveis para a solução dos problemas 

apresentados. O consumidor, por sua vez, deve se identificar 

adequadamente e comprometer-se a apresentar todos os dados e 

informações relativas à reclamação relatada. Os dados das reclamações 

registradas no Consumidor.gov.br alimentam uma base de dados pública, 

com informações sobre as empresas que obtiveram os melhores índices 

de solução e satisfação no tratamento das reclamações, sobre aquelas 

que responderam as demandas nos menores prazos, entre outras 

informações. O desempenho das empresas participantes pode ser 

monitorado a partir do link Indicadores. Por meio da aba Relato do 

Consumidor, é possível ler o conteúdo das reclamações, respostas das 

empresas e comentário final dos consumidores, sendo inclusive possível 

realizar pesquisas por: palavras chave, segmento de mercado, 

fornecedor, dados geográficos, área, assunto, problema, período, 

classificação (resolvida / não resolvida/ não avaliada) e/ou nota de 

satisfação, entre outros filtros. E clicando em Dados Abertos, é possível 

obter os dados atualizados que alimentam os indicadores da plataforma, 

em formato aberto, o que permite a qualquer interessado promover a 

elaboração de inúmeras análises e cruzamentos eventualmente não 

contemplados pelas consultas disponíveis na plataforma. O 

Consumidor.gov.br fornece informações essenciais à elaboração e 

execução de políticas públicas de defesa dos consumidores, bem como 

incentiva a competitividade no mercado pela melhoria da qualidade de 

produtos, serviços e do atendimento ao consumidor. Esse serviço é 

monitorado pela Secretaria Nacional do Consumidor - Senacon - do 

Ministério da Justiça, Procons, Defensorias Públicas, Ministérios Públicos, 

Agências Reguladoras, entre outros órgãos, e também por toda a 

sociedade.” 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 
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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). Finalmente, não há como se condenar a parte autora por 

litigância de má-fé, uma vez que não demonstrado, indene de dúvidas, o 

intento malévolo. III - DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora na inicial, bem 

como o pedido da parte ré de condenação daquela por litigância de má-fé, 

por não estar demonstrado sobejamente o elemento subjetivo malicioso, 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. Feliz Natal, data da assinatura eletrônica.

Notificação

Notificação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010050-61.2012.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO BERTICELLI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO BERTICELLI OAB - MT12121-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENIVALDO FLORENCIO DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE FELIZ NATAL Impulsionamento por Certidão 

Processo: 8010050-61.2012.8.11.0093; Valor causa: R$ 7.328,51; Tipo: 

Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)/[Obrigação 

de Fazer / Não Fazer]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode 

cumprir fora do expediente: Sim/Não. Impulsiono os autos para INTIMAR a 

parte requerente para, querendo, se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias 

no que entender de direito. FELIZ NATAL, 21 de março de 2020 MARTA 

RODRIGUES DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE FELIZ NATAL E INFORMAÇÕES: RUA 

SÃO LOURENÇO D`OESTE, 945, CENTRO, FELIZ NATAL - MT - CEP: 

78885-000 TELEFONE: (66) 35851766

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000102-10.2018.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CORREIA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUCLESIO BORTOLAS OAB - MT17544/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE FELIZ NATAL SENTENÇA Processo: 

1000102-10.2018.8.11.0093. REQUERENTE: MARIA CORREIA SANTOS 

REQUERIDO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS Vistos. 

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização 

por danos morais e repetição de indébito promovida pela parte autora em 

desfavor da parte requerida. Transitado em julgado a sentença que 

acolheu os pedidos da parte autora, a parte requerida depositou 

voluntariamente os valores da condenação. Devidamente intimado(a) para 

se manifestar, a parte autora deu-se por satisfeito(a), pugnando ao fim 

pela expedição de alvará para levantamento dos valores. Ante o exposto, 

defiro o pedido formulado e declaro EXTINTA A EXECUÇÃO, nos termos 

dos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Novo Código de Processo Civil. 

Sem custas processuais e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 

9.099/95). Proceda o(a) Sr(a). Gestor(a) Judiciário(a) com as providências 

necessárias para o levantamento do valor depositado e vinculado a este 

processo. Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o 

registro da sentença, providência efetivada com a própria inserção no 

sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT. Sentença Publicada no PJE. Em 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Feliz Natal, data da assinatura eletrônica.

Comarca de Guarantã do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 38063 Nr: 261-66.2010.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivo Dalazen

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE NOVO MUNDO - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ronaldo Pires de Andrade - 

OAB:7994-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRA MARA DI GIULIO 

BOHAC - OAB:6396-B OAB/MT

 Manifeste-se a parte exequente, em dez dias, sobre a petição de fls. 

161-162.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 38185 Nr: 383-79.2010.811.0087

 AÇÃO: Demarcação / Divisão->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gladis Eulália Pavan Gessel, Espolio de Antonio Pavan

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIO SINÉZIO COGHI, MARIA NEUZA LESSI 

COGHI, ADEMIR MARQUES VENTURA, NEUSA GARCIA VENTURA, Antonio 

Fernandes da Silva, Sirlene de Jesus Bueno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSON LIMA FAGUNDES - 

OAB:5994

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danielle Bueno F. Navarini - 

OAB:13.064 OAB/MT, Sirlene de Jesus Bueno - OAB:6697/MT

 Intime-se a parte embargada para se manifestar sobre os embargos de 

declaração ajuizados, em cinco dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 87398 Nr: 725-51.2014.811.0087

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIDES PELEGRINI FERRARINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO DA CUNHA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADONIS FERNANDO VIEGAS 

MARCONDES - OAB:21061/O, FABIO ROGERIO MARÇAL - OAB:12492

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Henrique Gonçalves - 

OAB:11.999 - OAB/MT

 Considerando a documentação formulada às fls. 274-278, tenho com 

evidenciada a hipossuficiência da parte, razão pela qual concedo a justiça 

gratuita pleiteada.

Intime-se novamente a parte autora sobre a especificação de provas 

contida à fl. 261.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 119623 Nr: 5181-05.2018.811.0087

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

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

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

 PARTE AUTORA: Ademir Dias, Fatima Regina Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amandio Machado de Oliveira, Jose Candido 

de Oliveira, Alenilce Mascena Ramalho Fank, GABRIEL FERNANDO ROSSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO CESAR MARTINS 

CUNHA - OAB:12079

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Haja vista possível litispendência com o feito em apenso, manifeste-se a 

parte autora em quinze dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 126689 Nr: 3754-36.2019.811.0087

 AÇÃO: Desapropriação->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Monique Pinho Moura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO FEDERAL, WALFREDO RAIMUNDO 

ADORNO MOURA, Estado de Mato Grosso - MT, INCRA - Instituto Nacional 

de Colonização e Reforma Agrária

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Fernando Padula - 

OAB:SP/261.573, Jose Carlos Padula - OAB:SP/93.586

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com o aporte dos autos neste comarca, intimem-se as partes para 

manifestação, requerendo o que entender de direito, inclusive sobre a 

competência para o processamento do feito, no prazo de quinze dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 121961 Nr: 931-89.2019.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público de Guarantã do Norte - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcides Ferreira da Rocha 

Junior - OAB:OAB/MT 6908-A, MARLY GAVIOLI - OAB:18740

 Ante o exposto, não verificando qualquer irregularidade a ser sanada ou 

necessidade de diligências, dou este processo como preparado e, 

portanto, ordeno que o pronunciado seja submetido ao julgamento pelo 

Tribunal do Júri desta Comarca.Defiro a oitiva das testemunhas arroladas 

pelo Ministério Público e Defesa.Defiro o pedido do Ministério Público para 

juntada dos antecedentes criminais atualizado do acusado. No mais, 

considerando as medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo 

COVID-19 (Novo Coronavírus) estabelecidas pela Portaria Conjunta nº 247 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, dentre outras 

ações, suspendeu as audiências envolvendo processos de réus presos, 

aguarde-se os autos em secretaria.Transcorrido o prazo disposto no art. 

9º Portaria Conjunta nº 247 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, retornem os autos ao gabinete para designação de 

audiência.Intimem-se. Cumpra-se

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 128091 Nr: 4209-98.2019.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público de Guarantã do Norte - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucas Alves da Silva Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adilson Garcia da Silva - 

OAB:14593/MT

 Logo, mantendo-se incólumes os fundamentos da prisão preventiva, 

INDEFIRO o pedido de revogação requestado às fls. 86/93.No mais, 

considerando as medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo 

COVID-19 (Novo Coronavírus) estabelecidas pela Portaria Conjunta nº 247 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, dentre outras 

ações, suspendeu as audiências envolvendo processos de réus presos, 

aguarde-se os autos em secretaria.Transcorrido o prazo disposto no art. 

9º Portaria Conjunta nº 247 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, retornem os autos ao gabinete para designação de 

audiência.Intimem-se. Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 30911 Nr: 2364-51.2007.811.0087

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Peixoto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alceu Tadeu Cordeiro de Meira, Gibrail Pichler 

Sichocki, Devani Conceição de Oliveira, Outros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Henrique Alves - 

OAB:11.064-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alfredo Fogaça Neto - 

OAB:5949-B/MT

 Vistos etc.

1 – Por se tratar de procedimento de cumprimento de sentença, deve a 

Secretaria da Vara promover, acaso ainda não tenha feito, as devidas 

retificações, inclusive na capa dos autos.

2 - Intime-se a parte executada na pessoa do advogado constituído nos 

autos para, no prazo de 15 dias, efetuar o pagamento do valor indicado no 

demonstrativo discriminado, devidamente atualizado até a data do 

pagamento, acrescido de custas, se houver.

2.1 - Não havendo advogado constituído nos autos para representar a 

parte executada, ou sendo esta defendida pela Defensoria Pública, 

deve-se observar os demais incisos do art. 513, §2º e demais parágrafos 

do referido artigo.

 2.2 - Consigne-se, ainda, que em caso de transcurso do lapso temporal 

acima disposto sem o pagamento do débito haverá acréscimo de multa de 

10% (dez por cento) e, também, de honorários advocatícios de 10% (dez 

por cento) (§1º do art. 523 do CPC).

3 - Fica a parte executada advertida de que transcorrido o prazo previsto 

no artigo 523 do CPC, sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que apresente impugnação nos próprios autos, 

independentemente de penhora ou nova intimação.

4 – Não havendo impugnação ou pagamento, e, havendo pleito de alguma 

medida constritiva na inicial de cumprimento de sentença, voltem-me os 

autos conclusos.

5 – Acaso não haja o requerimento acima mencionado, intime-se a parte 

exequente para que requeira, em 10 (dez) dias, as medidas que julgar 

pertinentes.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 110462 Nr: 3169-52.2017.811.0087

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Petrobras Distribuidora S.A, Posto Caiuri Ltda, Clayton 

da Costa Motta, CM Administração Judicial e Perícias LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BELMIRO GONÇALVES DE 

CASTRO - OAB:2193, Clayton da Costa Motta - OAB:OAB/MT 14.870, 

Ussiel Tavares da Silva Filho - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Haja vista a omissão na sentença embargada, acolho os embargos de 

declaração, determinando:

I –a intimação do administrador judicial para prestação de contas, no prazo 

de 30 (trinta) dias, informando eventual saldo de honorários a receber.

II – a apuração do saldo das custas judiciais a serem recolhidas, a ser 

efetuado pela Secretaria.

III - a comunicação ao Registro Público de Empresas para as providências 

cabíveis.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 126764 Nr: 3787-26.2019.811.0087

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

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

 PARTE AUTORA: Ademir Dias, Fatima Regina Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amandio Machado de Oliveira, Jose Candido 

de Oliveira, Alenilce Mascena Ramalho Fank, GABRIEL FERNANDO ROSSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Cesar Martins Cunha - 

OAB:MT/12079

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Haja vista possível litispendência com o feito em apenso, manifeste-se a 

parte autora em quinze dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000257-60.2020.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL DOURO DE AROUCHE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

MARIANA KUNZ GRANADO PETRUCCI OAB - MT23866-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: 1000257-60.2020.8.11.0087. 

AUTOR(A): MANOEL DOURO DE AROUCHE REU: 29.979.036.0001-40 - 

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

DOURO DE AROCHE 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, 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. Cuidando-se de pedido de tutela 

provisória de urgência, na forma requerida, tem-se que será analisado 

após a apresentação do laudo pericial. 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) 

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, 23 de março de 2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000238-54.2020.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VAGNER DA SILVA (REQUERIDO)

NIRCEU NICOLAU DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

GUARANTÃ DO NORTE DECISÃO Processo: 1000238-54.2020.8.11.0087. 

REQUERENTE: BANCO DO BRASIL SA REQUERIDO: NIRCEU NICOLAU DA 

SILVA, VAGNER DA SILVA 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, 23 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: 1000241-09.2020.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

GENILDA ALVES DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVI DE PAULA LEITE OAB - MT0021146A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. F. SAUER - ME (REU)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seu(a) advogado(a), para 

comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 04/06/2020 

às 12:00 horas.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070224/3/2020 Página 636 de 758



Comarca de Guiratinga

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010254-09.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

LEUZIMAR MACEDO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA Certidão de Impulsionamento 

Processo: 8010254-09.2017.8.11.0036; Considerando a sentença ID 

17979238, em razão do Recurso Inominado apresentado pela parte autora 

de ID 24088276, nos termos do art. 9º § 1º da Portaria 

247-Pres-CGJ-TJMT, INTIMO a parte requerida via DJe, por seu patrono 

constituído, para ciência do inteiro teor da Sentença, bem como para 

apresentar Contrarrazões, caso queira, no prazo de 10 (dez), vide arts. 

41, 42 caput e § 2º da Lei 9.099/95, observando-se como início da 

contagem do prazo, o dia seguinte após cessada a suspensão de prazos 

processuais pelo período previsto na Resolução CNJ nº 313/2020 e 

Portaria nº 249 do Pres-CGJ-TJMT. GUIRATINGA, 20 de março de 2020 

KELLVIN CESAR LOPES Técnico Judiciário SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA E INFORMAÇÕES: AVENIDA ROTARY 

INTERNACIONAL, 1525, SANTA MARIA BERTILA, GUIRATINGA - MT - CEP: 

78760-000 TELEFONE: (66) 34311387

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010131-11.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LOPES DE AQUINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA Certidão de Impulsionamento 

Processo: 8010131-11.2017.8.11.0036 Considerando a sentença ID 

18011237, bem como o Recurso Inominado apresentado pela parte autora 

de ID 24090617, nos termos do art. 9º § 1º da Portaria 

247-Pres-CGJ-TJMT, INTIMO a parte requerida via DJe, por seu patrono 

constituído, para ciência do inteiro teor da Sentença, bem como para 

apresentar Contrarrazões, caso queira, no prazo de 10 (dez), vide arts. 

41, 42 caput e § 2º da Lei 9.099/95, observando-se como início da 

contagem do prazo, o dia seguinte após cessada a suspensão de prazos 

processuais pelo período previsto na Resolução CNJ nº 313/2020 e 

Portaria nº 249 do Pres-CGJ-TJMT. Guiratinga/MT, 20 de março de 2020 

KELLVIN CESAR LOPES Técnico Judiciário SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA E INFORMAÇÕES: AVENIDA ROTARY 

INTERNACIONAL, 1525, SANTA MARIA BERTILA, GUIRATINGA - MT - CEP: 

78760-000 TELEFONE: (66) 34311387

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010008-81.2015.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

SINVAL VILELA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO ALMEIDA DE SOUZA OAB - MT0011716A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA Certidão de Decurso de Prazo 

Processo: 8010008-81.2015.8.11.0036 Certifico e dou fé que decorreu o 

prazo para a parte requerida OI S.A. efetuar o pagamento voluntário, ainda 

que devidamente intimada da Decisão de ID 24624873 por Expedição 

Eletrônica no sistema PJe, tendo o sistema registrado ciência em 

11/10/2019 08:20:41 e o prazo decorrido em 04/11/2019 23:59:59. Sendo 

assim, nos termos do art. 9º § 1º da Portaria 247-Pres-CGJ-TJMT, INTIMO 

a parte exequente via DJe, por seu patrono constituído, para dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito, no prazo 

de 15 (quinze) dias, observando-se como início da contagem do prazo, o 

dia seguinte após cessada a suspensão de prazos processuais pelo 

período previsto na Resolução CNJ nº 313/2020 e Portaria nº 249 do 

Pres-CGJ-TJMT. Guiratinga/MT, 21 de março de 2020 KELLVIN CESAR 

LOPES Técnico Judiciário SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL 

DE GUIRATINGA E INFORMAÇÕES: AVENIDA ROTARY INTERNACIONAL, 

1525, SANTA MARIA BERTILA, GUIRATINGA - MT - CEP: 78760-000 

TELEFONE: (66) 34311387

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010013-06.2015.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

LAUDIMIRA VIEIRA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIKA MORAES DE LIMA OAB - MT17530-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA Certidão de Decurso de Prazo 

Processo: 8010013-06.2015.8.11.0036 Certifico e dou fé que decorreu o 

prazo para a parte requerida OI S.A. efetuar o pagamento voluntário, ainda 

que devidamente intimada da Decisão de ID 24611711 por Expedição 

Eletrônica no sistema PJe, tendo o sistema registrado ciência em 

11/10/2019 08:21:42 e o prazo decorrido em 04/11/2019 23:59:59. Sendo 

assim, nos termos do art. 9º § 1º da Portaria 247-Pres-CGJ-TJMT, INTIMO 

a parte exequente via DJe, por seu patrono constituído, para dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito, no prazo 

de 15 (quinze) dias, observando-se como início da contagem do prazo, o 

dia seguinte após cessada a suspensão de prazos processuais pelo 

período previsto na Resolução CNJ nº 313/2020 e Portaria nº 249 do 

Pres-CGJ-TJMT. Guiratinga/MT, 21 de março de 2020 KELLVIN CESAR 

LOPES Técnico Judiciário SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL 

DE GUIRATINGA E INFORMAÇÕES: AVENIDA ROTARY INTERNACIONAL, 

1525, SANTA MARIA BERTILA, GUIRATINGA - MT - CEP: 78760-000 

TELEFONE: (66) 34311387

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000023-08.2018.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

EDENIR RODRIGUES MACAUBA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA Certidão de impulsionamento 

Processo: 1000023-08.2018.8.11.0036 Certifico que, em cumprimento a 

Decisão ID 24032607, nos termos do art. 9º § 1º da Portaria 

247-Pres-CGJ-TJMT, INTIMO a parte executada via DJe, por seu patrono 

constituído, para efetuar o pagamento voluntário da condenação no prazo 

de 15 (quinze) dias, atualizado conforme cálculos anexos ao feito, ficando 

desde já advertido que sobre o valor do débito incidirá os honorários 

advocatícios em 10%, em havendo pagamento integral dentro do prazo a 

verba honorária será reduzida pela metade (art. 827, caput e §1º do Novo 
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C.P.C.). Contados da efetiva data de intimação passará a fluir o prazo de 

15 (quinze) dias, para apresentar embargos, por meio de advogado(a), 

independentemente de penhora, depósito ou caução, (art. 914 e 915, 

caput, do Novo C.P.C.), sob pena de penhora de bens. Registra-se a 

necessidade de observar como termo inicial para contagem do prazo, o 

dia seguinte após cessada a suspensão de prazos processuais pelo 

período previsto na Resolução CNJ nº 313/2020 e Portaria nº 249 do 

Pres-CGJ-TJMT. Guiratinga/MT, 22 de março de 2020. KELLVIN CESAR 

LOPES Técnico Judiciário SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL 

DE GUIRATINGA E INFORMAÇÕES: AVENIDA ROTARY INTERNACIONAL, 

1525, SANTA MARIA BERTILA, GUIRATINGA - MT - CEP: 78760-000 

TELEFONE: (66) 34311387

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000087-18.2018.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

RUBINEZ LOPES ALMEIDA 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):

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA DESPACHO Processo: 

1000087-18.2018.8.11.0036. REQUERENTE: RUBINEZ LOPES ALMEIDA 

SANTOS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Despacho Vistos, etc. Ao compulsar os autos, verifica-se 

que endereço constante no mandado de intimação, qual seja, “21, 539, 

AREIAO, GUIRATINGA - MT - CEP: 78760-000” encontra-se incongruente 

com o informado na petição inicial, sendo esse, o qual entende-se por 

correto o endereço “Av. Rio Branco, n. 1070, Bairro Areão, 

Guiratinga/MT”. Assim, REMETAM-SE os autos ao Setor de Conciliação 

para a redesignação de uma nova audiência conciliatória, devendo a parte 

autora ser devidamente intimada em endereço constante na exordial. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Guiratinga/MT, 20/03/2020. Aroldo 

José Zonta Burgarelli Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000012-13.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL AUGUSTO TRISTAO MORGATO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDER JUNIOR PESAVENTO - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA DESPACHO Processo: 

1000012-13.2017.8.11.0036. REQUERENTE: RAFAEL AUGUSTO TRISTAO 

MORGATO REQUERIDO: EDER JUNIOR PESAVENTO - ME Vistos, etc. Ante 

as informações constantes na certidão sob Id. 30428314, INTIME-SE a 

Parte Requerida acerca da sentença (Id. 18019262), mediante 

correspondência, com aviso de recebimento, nos termos dos art. 18, I c/c 

19, ambas da Lei n. 9.00/95. Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os 

autos coma as anotações e baixas necessárias. Cumpra-se. Intimem-se. 

Expeça-se o necessário. Guiratinga/MT, 23/03/2020. Aroldo José Zonta 

Burgarelli Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000019-05.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SOUZA DE MORAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA DESPACHO Processo: 

1000019-05.2017.8.11.0036. REQUERENTE: JOSE SOUZA DE MORAES 

REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A Vistos, etc. Ante a ciência de 

ambas as partes acerca de sentença sob Id. 18060196, conforme ciência 

sob Id. 24791272 e certidão sob Id. 27829870, CERTIFIQUE-SE a serventia 

o trânsito em julgado e ARQUIVEM-SE os autos com as anotações e 

baixas necessárias. Cumpra-se. Guiratinga/MT, 23/03/2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000054-91.2019.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

EDINELMA DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT6949-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA Certidão de impulsionamento 

Processo: 1000054-91.2019.8.11.0036 Considerando a Contestação ID 

19105443, nos termos do art. 9º § 1º da Portaria 247-Pres-CGJ-TJMT, 

INTIMO o patrono da parte autora via DJe, para querendo, apresentar 

réplica no prazo de 05 (cinco) dias, observando-se o período suspensivo 

previsto na Resolução CNJ nº 313/2020 e Portaria nº 249 do 

Pres-CGJ-TJMT. Guiratinga/MT, 23 de março de 2020 KELLVIN CESAR 

LOPES Técnico Judiciário SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL 

DE GUIRATINGA E INFORMAÇÕES: AVENIDA ROTARY INTERNACIONAL, 

1525, SANTA MARIA BERTILA, GUIRATINGA - MT - CEP: 78760-000 

TELEFONE: (66) 34311387

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000009-58.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

IZABEL FRANCISCA DA SILVA ROLAM (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCILEIDE BARBOSA DOS ANJOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

 

Autos n° 1000009-58.2017.8.11.0036 Cumprimento de Sentença Decisão. 

Vistos etc. DEFIRO o pedido retro da parte exequente IZABEL FRANCISCA 

DA SILVA, em que informa que o reclamado não cumpriu com acordo 

homologado pela sentença, requerendo por isso o cumprimento da 

transação. 1) CORRIJA-SE a autuação para que passe a constar no 

Sistema PJE como tipo de ação: Cumprimento de Sentença. 2) Com base 

no inciso II do art. 52 do Lei nº 9099/95, REMETAM-SE os autos à 

Contadoria e Setor de Distribuição a fim de que proceda com a atualização 

do débito devido, levando em consideração os valores e encargos 

financeiros constantes no acordo homologado. 3) Após INTIME-SE a parte 

executada, ora reclamado, LUCILEIDE BARBOSA DOS ANJOS para que no 

prazo de 15 (quinze) dias, PAGUE a integralidade do débito calculado, sob 

pena de aplicação de multa no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

valor exigido, sem prejuízos dos atos processuais necessários à 

expropriação de tantos bens quantos forem necessários para a 

satisfação da obrigação (art. 523, §1º e §3º do Novo CPC) ou APRESENTE 

os embargos à execução, nos termos do art. 52, inciso IX da Lei nº 

9099/95 . 4) Esgotado o prazo para pagamento, com ou sem manifestação 

do Executado, INTIME-SE a parte exequente para requerer o que entender 

de direito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do presente 

feito. 5) Por fim, CERTIFIQUE-SE a serventia e DEVOLVAM os autos 

conclusos. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Guiratinga/MT, 

21/03/2020. Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000001-76.2020.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDILENE LEANDRO SALUSTIANO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CASSIA DE CARVALHO SILVA (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA SENTENÇA Processo: 

1000001-76.2020.8.11.0036. REQUERENTE: CLAUDILENE LEANDRO 

SALUSTIANO REQUERIDO: CASSIA DE CARVALHO SILVA Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por CLAUDILENE LEANDRO 

SALUSTIANO em face do CÁSSIA DE CARVALHO SILVA, ambas 

devidamente qualificadas no feito. Durante o trâmite processual, em 

audiência de conciliação, a parte autora e requerida realizaram acordo 

judicial, em relação ao objeto da presente lide, com o objetivo de colocar 

fim a esta ação, pugnando, assim, pela homologação por sentença da 

transação e extinção do feito. Assim, vieram-me os autos conclusos. É o 

relatório. Fundamento. Nesse sentido, uma vez que as partes livremente 

fizeram um acordo que coloca fim o presente conflito, em nome do 

princípio da segurança jurídica e da predominância da vontade das partes 

quanto ao mérito, a alternativa razoável para este Juízo é homologar a 

referida transação, e resolvendo o processo no mérito, principalmente, 

considerando a inexistência de óbice legal, uma vez que se trata de direito 

disponível. Decido. Dessa forma, HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo 

judicial realizado na audiência de conciliação (Id. 30281040), para que 

produza os seus jurídicos efeitos, em consequência, JULGO EXTINTO o 

presente processo, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 487, 

inciso III, alínea “b”, do CPC. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Com o 

trânsito em julgado, em nada sendo requerido, ARQUIVEM-SE os autos 

com as baixas e anotações de praxe. Guiratinga/MT, 20/03/2020. Aroldo 

José Zonta Burgarelli Juiz de Direito

Comarca de Itaúba

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 75247 Nr: 428-80.2015.811.0096

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

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANE HELLER, ELIANE HELLER - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Itamara Guimaraes Rosario 

Pinheiro - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Franklin Cardoso 

- OAB:13779-B/MT, Joel Bortolassi - OAB:13326/PR

 Autos nº: 428-80.2015.811.0096.

Código Apolo nº: 75247.

 Vistos, etc.

1 – A priori INTIME-SE o Parquet para que se manifeste sobre eventual 

composição de acordo realizada com a parte ré.

2 – Em não sendo o caso, considerando que já fora declarado encerrada 

a instrução processual (ref. 87), DÊ-SE vista dos autos as partes para 

apresentação de alegações finais, pelo prazo de 05 (cinco) dias, à 

começar pelo Ministério Público.

Intimem-se. Cumpra-se, servindo a presente, no que couber, como 

MANDADO, OFÍCIO e CARTA PRECATÓRIA.

Itaúba/MT, data da assinatura digital.

 Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 78506 Nr: 462-21.2016.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO LUIZ BALSAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIMONI REZENDE DE PAULA - 

OAB:14205/MT

 Autos nº: 462-21.2016.811.0096.

Código Apolo nº: 78506.

 Vistos, etc.

1 - Deixo por ora de analisar a manifestação das partes.

2 - ABRA-SE vista ao Ministério Público para análise de eventual 

prescrição.

Após, conclusos para deliberação.

Itaúba/MT, data da assinatura digital.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 79715 Nr: 1138-66.2016.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO MÁRCIO CARDOSO LEITÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELTON DIOGO VIECELLI - 

OAB:22370/O

 Autos nº: 1138-66.2016.811.0096.

Código Apolo nº: 79715.

 Vistos, etc.

1 - Deixo por ora de analisar a cota ministerial de ref. 63.

2 - ABRA-SE vista ao Ministério Público para análise de eventual 

prescrição.

Após, conclusos para deliberação.

Itaúba/MT, data da assinatura digital.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 87337 Nr: 12-10.2018.811.0096

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Polícia Civil de Itaúba - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON RODRIGUES SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA AUGUSTA BOTTEGA 

- OAB:22100

 Autos nº: 12-10.2018.811.0096.

Código Apolo nº: 87337.

 Vistos, etc.

Cumpre a priori ressaltar que a prisão em flagrante é o ato administrativo 

diverso de processo criminal, devendo apenas, os autos serem remetidos 

ao Juiz competente para análise de sua legalidade.

Desta forma, estando exaurido, então, o objeto deste procedimento 

provisório de natureza criminal, deve o presente ser arquivado.

Diante do exposto, considerando que o incidente cumpriu com o seu 

objetivo, DETERMINO o arquivamento do presente feito.

Ciência ao MPE.

 Intimem-se. Cumpra-se, servindo a presente, no que couber, como 

MANDADO, OFÍCIO e CARTA PRECATÓRIA.

Itaúba/MT, data da assinatura digital.

 Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 89408 Nr: 1237-65.2018.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANA MARQUES BARRIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA SASSO ANDREOTTO 

- OAB:MT 19981-O

 Autos nº: 1237-65.2018.811.0096.

Código Apolo nº: 89408.

 Vistos, etc.

Os autos vieram conclusos ante a apresentação de Resposta à 

Acusação.

Pois bem. Analisando a defesa prévia apresentada, verifico que os 
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argumentos expedidos não são suficientes para ilidir a “opinio delicti”, ou 

seja, são insuficientes, por ora, para afastar a materialidade do delito e os 

indícios de autoria.

 Assim, ante a inexistência de quaisquer das hipóteses ensejadoras do 

julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 397, CPP, DESIGNO 

solenidade para 29 DE JULHO DE 2020, ÀS 14H30MIN, DETERMINANDO a 

intimação da defesa, das testemunhas arroladas e do órgão ministerial 

para comparecimento. Depreque-se o interrogatório do(a) ré(u), se 

necessário, fixando prazo para o cumprimento¸ consoante preceitua o 

artigo 1.362, seção 3, capítulo VII da CNGC. Com o fito de evitar que os 

autos venham conclusos na data da solenidade sem o cumprimento 

integral ou justificativa a tanto, DETERMINO que a Secretaria de Vara 

CERTIFIQUE antes da conclusão.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

INTIMEM-SE. Cumpra-se, servindo a presente, no que couber, como 

MANDADO, OFÍCIO e CARTA PRECATÓRIA.

Itaúba/MT, data da assinatura digital.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 89687 Nr: 1386-61.2018.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JESSICA MICHELI SILVA REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA SANTOS 

SOUZA - OAB:22806/O

 Autos nº: 1386-61.2018.811.0096.

Código Apolo nº: 89687.

 Vistos, etc.

Os autos vieram conclusos ante a apresentação de Resposta à 

Acusação.

Pois bem. Analisando a defesa prévia apresentada, verifico que os 

argumentos expedidos não são suficientes para ilidir a “opinio delicti”, ou 

seja, são insuficientes, por ora, para afastar a materialidade do delito e os 

indícios de autoria.

 Ante a inexistência de quaisquer das hipóteses ensejadoras do 

julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 397 do Código de 

Processo Penal, passo para a fase da instrução processual.

Considerando que todas as testemunhas, bem como o réu, residem em 

comarca distinta, DEPREQUE-SE o seu interrogatório, bem como a oitiva 

das testemunhas, fixando prazo para o cumprimento, consoante preceitua 

o artigo 1.362, seção 3, capítulo VII da CNGC.

 CIÊNCIA ao Ministério Público.

INTIMEM-SE. Cumpra-se, servindo a presente, no que couber, como 

MANDADO, OFÍCIO e CARTA PRECATÓRIA.

Itaúba/MT, data da assinatura digital.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 89691 Nr: 1390-98.2018.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre Soares, Antonio da Conceição dos 

Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Guedes Carrara - 

OAB:OAB/MT 14.865

 Autos nº: 1390-98.2018.811.0096.

Código Apolo nº: 89691.

 Vistos, etc.

Os autos vieram conclusos ante a apresentação de Resposta à 

Acusação.

Pois bem. Analisando a defesa prévia apresentada, verifico que os 

argumentos expedidos não são suficientes para ilidir a “opinio delicti”, ou 

seja, são insuficientes, por ora, para afastar a materialidade do delito e os 

indícios de autoria.

 Assim, ante a inexistência de quaisquer das hipóteses ensejadoras do 

julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 397, CPP, DESIGNO 

solenidade para 29 DE JULHO DE 2020, ÀS 14H00MIN, DETERMINANDO a 

intimação da defesa, das testemunhas arroladas e do órgão ministerial 

para comparecimento. Depreque-se o interrogatório do réu, se necessário, 

fixando prazo para o cumprimento¸ consoante preceitua o artigo 1.362, 

seção 3, capítulo VII da CNGC. Com o fito de evitar que os autos venham 

conclusos na data da solenidade sem o cumprimento integral ou 

justificativa a tanto, DETERMINO que a Secretaria de Vara CERTIFIQUE 

antes da conclusão.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

INTIMEM-SE. Cumpra-se, servindo a presente, no que couber, como 

MANDADO, OFÍCIO e CARTA PRECATÓRIA.

Itaúba/MT, data da assinatura digital.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 92848 Nr: 350-47.2019.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO APARECIDO MIRANDA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO SASSO 

ANDREOTTO - OAB:MT 19749-O

 Autos nº: 350-47.2019.811.0096.

Código Apolo nº: 92848.

 Vistos, etc.

Os autos vieram conclusos ante a apresentação de Resposta à 

Acusação.

Pois bem. Analisando a defesa prévia apresentada, verifico que os 

argumentos expedidos não são suficientes para ilidir a “opinio delicti”, ou 

seja, são insuficientes, por ora, para afastar a materialidade do delito e os 

indícios de autoria.

 Assim, ante a inexistência de quaisquer das hipóteses ensejadoras do 

julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 397, CPP, DESIGNO 

solenidade para 29 DE JULHO DE 2020, ÀS 15H30MIN, DETERMINANDO a 

intimação da defesa, das testemunhas arroladas e do órgão ministerial 

para comparecimento. Depreque-se as oitivas de eventuais testemunhas, 

bem como o interrogatório do(a) ré(u), se necessário, fixando prazo para 

o cumprimento¸ consoante preceitua o artigo 1.362, seção 3, capítulo VII 

da CNGC. Com o fito de evitar que os autos venham conclusos na data da 

solenidade sem o cumprimento integral ou justificativa a tanto, DETERMINO 

que a Secretaria de Vara CERTIFIQUE antes da conclusão.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

INTIMEM-SE. Cumpra-se, servindo a presente, no que couber, como 

MANDADO, OFÍCIO e CARTA PRECATÓRIA.

Itaúba/MT, data da assinatura digital.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 84381 Nr: 1460-52.2017.811.0096

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PARANAÍTA RIBEIRÃOZINHO TRANSMISSORA DE 

ENERGIA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BEDIN INDUSTRIA DE MADEIRAS LTDA, 

Fabiano André Petter, Ricardo Ambrosio de Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bárbara Bastos Sérgio do 

Nascimento - OAB:176.286-MG, DAVID ANTUNES DAVID - OAB:44355, 

SIMONI REZENDE DE PAULA - OAB:14205/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ BEDIN PIRAJÁ - 

OAB:75483, Vitor Shigueru Yamaguto - OAB:75655

 1) Isto posto, RESTABELEÇO os efeitos da tutela deferida à ref. 08, visto 

que o Agravo de Instrumento interposto contra ela foi julgado por perda do 

objeto, conforme acórdão de ref. 93 e a parte requerente depositou o 

valor integral encontrado pela perícia, conforme depósito de ref. 13 e ref. 

83. EXPEÇA-SE o mandando de imissão na posse, conforme determinado 

pela r. decisão de ref. 08.

 2) EXPEÇA-SE edital de intimação de eventuais terceiros interessados, 
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com prazo de 10 dias. Tendo em vista que se trata de processo com 

custas, DETERMINO que a parte requerida seja intimada para promover a 

retirada do edital para publicação no Diário Oficial e na rede mundial de 

computadores, devendo comprovar no processo, em 15 dias.

 3) Após, transcorrido o prazo do edital, nada sendo requerido, DEFIRO o 

levantamento de 80% do valor de R$ 16.095,28, encontrado pela perícia 

de ref. 82, visto que restará cumprido os requisitos do artigo 34 da Lei n.º 

3.365/41, devendo a transferência ser realizada na conta indicada no 

petitório de ref. 94, de titularidade da empresa requerida.

4) Ademais, INTIME-SE a parte requerida para apresentar eventual 

impugnação acerca do laudo de ref. 82, no prazo de 15 dias, nos termos 

da decisão de ref. 08.

 5) Sendo apresentada impugnação, INTIME-SE o senhor perito, em 15 

dias, para apresentar eventuais esclarecimentos que lhe compete.

 6) Decorrido o prazo assinalado, INTIME-SE o senhor perito para 

apresentar a conta bancária para levantamento do valor restante de 50% 

dos seus honorários periciais. Apresentada a conta bancária, EXPEÇA-SE 

o alvará de levantamento na conta indicada.

 7) Após, VENHA-ME o processo concluso, sem demora, para demais 

deliberação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 93154 Nr: 499-43.2019.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elvis Lopes de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAUSTO LUIS RINHEL LOPES - 

OAB:225275

 Autos nº: 499-43.2019.811.0096.Código Apolo nº: 93154. Vistos, etc.O 

Ministério Público compareceu aos autos às ref. 58, oportunidade em que 

alterou a proposta de suspensão condicional do processo ofertada, no 

que tange a “entrega de 03 (três) cestas básicas à Secretaria de 

Assistência Social de Itaúba/MT, no valor mínimo de R$ 100,00 (cem reais) 

cada, podendo ser parceladas em até 03 (três) parcelas” para o depósito 

do importe de R$300,00 (trezentos reais), mediante comprovação de 

transferência eletrônica a vista ou depósito na “boca do caixa”, em até 03 

(três) parcelas, em favor da Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais – APAE de Itaúba/MT (banco Sicredi, Ag. 0818, C/C 40402-0, 

CNPJ 32.945.099/0001-90).Vieram os autos conclusos.É o breve relato. 

DECIDO.1 – A priori, com respaldo no Ofício-Circular da Consulta nº 

27/2018 – CIA 0064545-72.2018, e em consonância com os critérios 

orientadores de simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade, a teor do artigo 2º da Lei nº 9.099/95, que após a 

apresentação da proposta de suspensão condicional do processo pelo 

Ministério Público, nos termos do artigo 89 da Lei nº 9.099/95, a aceitação 

do acusado pode ocorrer pessoalmente em secretaria, sendo ratificada 

pelo defensor nesta última hipótese, ou por meio de advogado constituído, 

defensor público, ou defensor dativo, em petição assinada também pelo 

próprio acusado, independentemente de audiência concentrada para 

coleta de concordância.2 - Assim sendo, considerando a alteração da 

proposta de suspensão condicional do processo pelo Parquet, 

DEPREQUE-SE à comarca de Altinopolis/SP a INTIMAÇÃO do acusado para 

comparecer em juízo, a fim de tomar conhecimento, leitura e aceitação ou 

não da proposta de suspensão condicional do processo ofertada pelo 

Ministério Público com a modificação encimada, sendo que, em caso de 

aceite, deverá obedecer aos ditames do parágrafo anterior. Consigne-se 

que, havendo aceitação das condições impostas, a presente missiva 

também terá como objeto o acompanhamento das restrições 

eventualmente aplicadas.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000083-24.2020.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO RODRIGUES PEDROSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITAÚBA MT (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DE ITAÚBA/MT (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ITAÚBA 

SENTENÇA Processo: 1000083-24.2020.8.11.0096. REQUERENTE: TIAGO 

RODRIGUES PEDROSO REQUERIDO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA 

COMARCA DE ITAÚBA MT Vistos etc. THIAGO RODRIGUES PEDROSO, 

devidamente qualificado, pretende na presente demanda a concessão de 

alvará para que seja permitida a participação de menores no evento 

denominado “BAILE DA ALELUIA”. Relatado que o evento será realizado 

no dia 11 de abril de 2020, com participação de conjunto musical, na 

Quadra Poliesportiva do Município, localizado na Av. Brasil, s/nº, bairro 

Centro, Nova Santa Helena/MT, o evento se iniciará a partir das 20h00min 

e se encerrará ás 05h00min, com estimativa de público de 800 pessoas. 

Sustenta que as bebidas alcoólicas não serão vendidas ou servidas a 

menores, sendo a comercialização de bebidas alcoólicas realizada pelo 

próprio requerente. Informa que será permitida a entrada para maiores de 

16 anos, desde que portando documento de identidade e menores de 16 

anos e maiores de 12 anos mediante autorização dos pais e serão 

contratados 04 seguranças da firma R.A TROPALDI –ME – representado 

por seu sócio proprietário REMUALDO APARECIDO TROPALDI, contando 

com o apoio de policiais militares, conforme ofício 04 encaminhado ao 

Comandante da Policia Militar do Município de Nova Santa Helena/MT. 

Menciona que já foi encaminhado ofício a Polícia Militar do Estado de Mato 

Grosso, Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, Conselho Tutelar 

e a Secretaria Municipal de Saúde. Com a inicial vieram os documentos de 

Id’s. n.º 30312501 (procuração), n.º 30312502 (RG), n.º 30312503 (alvará 

de segurança contra incêndio e pânico), n.º 30312504 (contrato de 

prestação de serviços de segurança) e n.º 30312505 (ofícios). Instado, o 

ilustre presentante do órgão ministerial manifestou no Id. n.º 30440856, 

manifestou pelo indeferimento do alvará judicial, tendo em vista o atual 

cenário de saúde pública, sendo que recentemente a Organização Mundial 

de Saúde classificou o COVID-19 como pandemia, vindo a ser 

recomendado que seja restringido a aglomeração, com o fito de evitar 

possível transmissão em massa. É O BREVE RELATO. FUNDAMENTO E 

DECIDO. De proêmio, cumpre elucidar que os feitos que envolvam 

interesses de crianças e adolescentes, devem observar a sua proteção 

integral e o que melhor atender os seus interesses, a teor do comando do 

artigo 227 da Constituição da República Federativa do Brasil, com a 

seguinte redação: “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”. Nessa conjuntura, tratando-se de evento que visa a 

participação de menores é necessário sempre que o Judiciário seja 

criterioso, de modo que não paire, em ralação às crianças e adolescentes, 

nenhuma intranquilidade de ordem social, moral e de saúde pública, ainda 

mais quando a aglomeração de pessoas se mostra patente. Deve ser 

ressaltado que à criança e ao adolescente sempre deve ser colocado à 

disposição um lazer que lhes proporcione diversão, porém com 

segurança. O evento relatado se destina a comunidade, 

consequentemente a crianças e adolescentes. Dessa feita, deve-se 

observar e cumprir estritamente o disposto na Portaria nº 04/2007 deste 

Juízo da Infância e da Juventude desta Comarca, norma editada com 

fundamento no artigo 149 da Lei nº 8.069/1990, que tem por finalidade a 

proteção e preservação dos direitos da criança e do adolescente. À luz 

do referido estatuto, foi editada, por este juízo, a Portaria n° 04/2007, que, 

dentre outras disposições, regulamenta a entrada e a permanência de 

crianças e adolescentes em locais de diversão e sua participação em 

eventos públicos, além de fixar diretrizes, para a orientação de 

estabelecimentos comerciais, de ensino e de saúde sobre proteção dos 

interesses da pessoa em desenvolvimento. Nesse passo, convém 

transcrever os seguintes dispositivos da portaria supracitada. “Artigo 4°: 

São terminantemente proibidas a entrada e a permanência de criança ou 

de adolescente respectivamente desacompanhada de responsável, 

salvante mediante alvará judicial e quando for o caso, em: I – bailes, 

boates, promoções dançantes, festas pagas ou congêneres; II – ginásio e 

campo desportivo em geral; III – estabelecimento que explorem 

comercialmente fliperamas, diversões eletrônicas ou que utilizam 
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computadores com acesso à Internet e similares. [...] Artigo 7° É dever do 

responsável pelo estabelecimento e, igualmente, pelo promotor do evento 

que permitirem, quando for o caso, a entrada de criança ou adolescente, 

acompanhado ou não: I – contratar número de seguranças compatível com 

a estimativa do público esperado ao evento; II – afixar na entrada no 

estabelecimento (primeira porta) o alvará judicial para a entrada e 

permanência de criança ou adolescente desacompanhado dos agentes 

referido no artigo 4° desta, se for o caso; III – exigir que a criança ou o 

adolescente porte, obrigatoriamente, documento de identidade original, sob 

pena de ser veda a entrada ou permanência no local; IV – obstar o 

consumo de cigarro, bebida alcoólicas ou similares por criança ou 

adolescente em suas dependências. V – obstar música ou apresentação 

que exalte a violência, a pornografia ou faça apologia a produto nocivo a 

saúde. VI – obstar a participação de crianças e adolescentes nas 

atividades que ofereçam como prêmios produtos inadequados ou 

proibidos. VII – providenciar o afastamento de adulto que aparente estar 

embriagado ou sob o efeito de substancia entorpecente, buscando o 

auxílio de força policial e informando ao Conselho Tutelar Local. VII – 

encaminhar o adolescente que cometer ato infracional á autoridade 

competente ou, não sendo possível tal providencia de imediato ante 

eventual risco ou perigo de vida, contatar a autoridade policial, 

providenciando-se o necessário com urgência. [...] Artigo 17- Os pedidos 

contidos nesse capítulo devem ser apresentados à autoridade judiciária 

com antecedência mínima de 15 (quinze) dias úteis. Artigo 18 – O 

requerimento contido no art. 17 desta Portaria deverá ser instruído, 

cumulativamente, com os seguintes elementos: I – qualificação completa 

do promotor do evento e do responsável pelo estabelecimento, 

colacionando cópia da identidade e, em caso de pessoa judicia, cópia do 

ato constitutivo e do CNPJ. II – procuração judicial. III – descrição do local e 

do evento, com os horários de início e de término, inclusive dos ensaios e 

gravações, quando for o caso. IV – alvará da Prefeitura Municipal. V – 

esclarecimento quanto ao serviço de segurança do local, constando a 

qualificação do responsável pela atividade, o número de agentes 

contratados, noticiando, ainda, se ocorrerá presença da Polícia Militar no 

local. VI – certificado do Corpo de Bombeiro respectivo referente à 

segurança do local. VII – cuidando-se de participação da criança ou 

adolescente em espetáculo público ou, igualmente, certame de beleza: a) 

Autorização para participação no evento assinada por um daqueles entes 

referidos no inciso I do art. 2° desta Portaria, constando o nome da pessoa 

que se responsabilizará pela criança ou adolescente no momento dos 

ensaios e apresentações, devendo estar presente no evento. b) 

Declaração de matrícula e frequência das aulas escolares edificada pelo 

estabelecimento de ensino; e c) Cópia do documento de identidade ou da 

certidão de nascimento do participante.” Malgrado o evento se classifica 

como adequado às crianças e adolescentes. Cabe, portanto, esclarecer, 

que o atual cenário de saúde pública mundial, não se mostra apropriado 

para realização de um evento com a aglomeração de 800 pessoas, 

conforme menciona o requerente na exordial, de modo que permitir a 

permanência de crianças e adolescente, que inclusive já foram 

classificados como grupo de risco em eventual contaminação do 

COVID-19, no sobredito evento não atende aos princípios de proteção 

integral e melhor interesse dos menores, instituído na Constituição da 

República Federativa do Brasil e Estatuto da Criança e do Adolescente, 

bem como as recomendações da Organização Mundial de Saúde e do 

Decreto do Estado de Mato de n.º 407 de 16 março de 2020. 

Hodiernamente, vários órgãos públicos do Estado de Mato Grosso emitiram 

orientações e regulamentações a respeito de seus expedientes de 

trabalho e sobre eventos de toda natureza (acadêmicos, profissionais, 

sociais, etc), limitando rigorosamente o contato físico entre pessoas, vindo 

a suspender ou restringir diversas funções consideradas essenciais à 

sociedade, ante o alto grau de transmissibilidade do Covid-19, inclusive 

medidas de enfrentamento da pandemia foram adotadas pelo Decreto do 

Estado de Mato Grosso n.º 407 de 16 março de 2020. De todo modo, a 

Decreto n.º 017/2020 do município de Nova Santa Helena/MT, suspendeu 

os eventos, de qualquer natureza, que necessite de licença do poder 

público e que tenha público superior a 20 pessoas em local aberto e 10 

pessoas em local fechado, conforme artigo 4.º do referido Decreto. Nesse 

passo, tendo em vista a necessidade de cumprir as recomendações da 

Organização Mundial de Saúde, bem como a proteção integral das 

crianças e adolescente e ante a fácil disseminação do COVID-19 o 

indeferimento do presente pedido de alvará é medida que se impõe. 1) Isto 

posto, considerando a Portaria 04/2007, o Decreto do Estado de Mato 

Grosso n.º 407 de 16 março de 2020 e o Decreto n.º 017/2020 do 

município de Nova Santa Helena/MT, em consonância com o parecer do 

Parquet, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos contidos na inicial, com 

resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC. 2) Por 

cautela, EXPEÇA-SE ofício ao Conselho Tutelar de Nova Santa Helena/MT, 

para que fiscalizem, caso aconteça o evento, DEVENDO encaminhar a 

este juízo relatório pormenorizado de eventuais ocorrências no prazo de 

72 horas. 3) Isenção legal de custas e emolumentos nos termos do artigo 

724 da CNGC. 4) CIÊNCIA ao Ministério Público. 5) Após, não havendo 

informação acerca de violação de alguma norma menorista, 

independentemente de despacho, ARQUIVE-SE o presente feito 

consignando as baixas e cautelas de praxe. 6) Caso contrário, se houver 

informações acerca de violações de normas menoristas, ABRA-SE VISTA 

do processo ao presentante do Ministério Público do Estado de Mato 

Grosso. 7) 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 a parte apelada para as contrarrazões. 

Vencido o prazo, com ou sem elas, subam os autos sem demora ao E. 

Tribunal Regional Federal da 1.ª Região, com os nossos cumprimentos. 8) 

Registro automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso 

do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 9) Preclusas as 

vias recursais, nada sendo requerido, o que deverá ser certificado, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações devidas. P. I. C. 

Itaúba/MT, data da assinatura digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira 

Andrade Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000175-36.2019.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO BARRETO DA CRUZ OAB - MT0017238A (ADVOGADO(A))

DOUGLAS SANTOS BARBOSA OAB - MT24850/O-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))

Magistrado(s):

GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ITAÚBA SENTENÇA Processo: 

1000175-36.2019.8.11.0096. REQUERENTE: JOSE DE SOUZA REQUERIDO: 

BANCO DO BRASIL SA Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com 

fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 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, que a 

parte Requerida apresentou contestação, Id. 21217849, e por sua vez o 

Requerente a impugnou, Id. 21465034. Fundamento e decido. Trata-se de 

Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por dano 

moral c.c. dano material c.c. pedido de tutela de urgência antecipada, 

proposta por José de Souza em desfavor do Banco do Brasil S.A., 

devidamente qualificados. Notícia na exordial que aderiu à cédula de 

crédito bancário (PRONAF) nº. 40/00332-9 perante a parte Requerida no 

valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), pagos anualmente em 07 

parcelas, sendo que a primeira iniciou-se em 06.01.2017 e a última sera 

em 06.01.2023, conforme pactuado na referida cédula de crédito bancário 

e cada cédula seria descontadas automaticamente na conta do autor, 

junto ao Banco do Brasil S.A., ora Requerido. Afirma que na data de 

02.01.2019 sua esposa Maura Madalena da Silva, realizou-se uma 

transferência mediante TED em sua conta bancária no valor de R$ 

18.900,00 (dezoito mil e novecentos reais), para assim quitar a parcela de 

número 03 (três) vencida em 06.01.2019. Sucede que o Requerido não 

procedeu com a compensação em sua conta para pagar o valor da 

referida parcela do PRONAF, mesmo tendo saldo suficiente em conta, e 

com isso teve vencimento antecipado da dívida, além de pagar a 03 

(terceira) parcela em atraso, teve que realizar o pagamento de juros no 

valor de R$ 2.431,66 (dois mil quatrocentos e trinta e um reais e sessenta 
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e seis centavos), pagos em 20.03.2019. Alega mais que devido a não 

compensação do valor para a quitação da parcela, teve o seu nome 

indevidamente restrito nos órgãos de proteção ao crédito no valor de R$ 

95.773,05 (noventa e cinco mil reais e setecentos e setenta e três reais e 

cinco centavos). E, para comprovar anexa o extrato consulta de balcão, 

emitido pela CDL Colíder/MT, em 27.03.2019, Id. 19796474. Assevera que 

tentou por diversas vezes resolver a situação, contudo não obteve êxito e 

não lhe restou alternativa a não ser ajuizar a presente demanda. Com a 

exordial trouxe os documentos comprobatórios. Liminar deferida, Id. 

20076036 com a finalidade da parte Requerida excluir e se abster de 

incluir o nome da parte requerente dos cadastros de proteção ao crédito 

descritos no Id. 19796474, devendo a providencia ser informada a este 

juízo, em 05 dias, sob pena ser aplicada astreintes, caso haja 

desobediência ao comando judicial. Por sua vez, consta dos autos que a 

parte Requerida cumpriu a liminar imposta, conforme observa-se no Id. 

20962885/20962888. Realizada audiência de conciliação em 01.07.2019, 

Id. 21786331, restou infrutífera a tentativa de acordo entre as partes. Em 

defesa a parte Requerida, Id. 21217849, contesta em suma que a conta 

corrente do autor estava bloqueada e a transferência realizada foi feita na 

conta poupança, e com isso o valor da parcela não foi compensada, uma 

vez que o contrato realizado pelas partes era que as parcelas fossem 

descontadas na conta corrente, e ao final pela improcedência da ação. 

Todavia, o autor impugnou, Id. 21465034 na totalidade a contestação, e 

reiterou os pedidos da peça de ingresso pela procedência da ação. Pois 

bem, em análise aos elementos do processo, constato que a pretensão do 

autor ultrapassa a alçada do juizado especial, conforme estabelece o 

artigo 3º da Lei 9.099/95 que: Art. 3º O Juizado Especial Cível tem 

competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis 

de menor complexidade, assim consideradas: I - as causas cujo valor não 

exceda a quarenta vezes o salário mínimo. Contudo, pelo que se observa 

da petição inicial, o valor dado à causa foi de R$ 12.431,66 (doze mil e 

quatrocentos e trinta e um reais e sessenta e seis centavos). No entanto o 

NCPC, dá aplicação subsidiária nos Juizados Especiais Cíveis, o qual 

estabelece em seu art. 292, inciso II, que: Art. 292. O valor da causa 

constará da petição inicial ou da reconvenção e será: (...) II - na ação que 

tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a 

resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de 

sua parte controvertida. O Enunciado 39 do FONAJE também esclarece: 

Em observância ao art. 2º da Lei 9.099/1995, o valor da causa 

corresponderá à pretensão econômica objeto do pedido. O Requerente 

pretende ver a Requerida condenada a baixar restrição comercial no valor 

de R$ 95.773,05 (noventa e cinco mil setecentos e setenta e três reais e 

cinco centavos), bem como pretende ver o Banco Requerido condenado 

ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, 

bem como o valor de R$ 2.431,66 (dois mil quatrocentos e trinta e um reais 

e sessenta e seis centavos), a título de danos materiais, totalizando sua 

pretensão econômica em R$ 108.204,41 (cento e oito mil duzentos e 

quatro reais e quarenta e um centavos). Logo, os valores discutidos neste 

feito, em muito supera a alçada dos Juizados Especiais, por ultrapassar o 

valor de alçada dos Juizados Especiais, ou seja, 40 (quarenta) salários 

mínimos, correspondente a importância de R$ 41.800,00 (quarenta e um mil 

e oitocentos reais), sendo que o valor que deve ser dado à causa é o 

relativo ao proveito econômico do Requerente, consoante orientação 

jurisprudência oriunda do STJ e do STF: STJ. Processual civil. Agravo 

regimental no agravo em recurso especial. Valor da causa. Proveito 

econômico. Valor perseguido na demanda. Reexame do conjunto 

fático-probatório. Súmula 7/STJ. Decisão mantida. “1. O valor da causa 

deve corresponder ao benefício econômico pretendido com a demanda. 2. 

O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem 

revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe 

a Súmula 7/STJ. 3. No caso, o Tribunal de origem, com base nas provas 

coligidas aos autos, concluiu pela existência de conteúdo econômico 

imediato na demanda e fixou o valor da causa correspondente. Alterar tal 

conclusão demandaria o reexame de fatos e provas, inviável em recurso 

especial, a teor do disposto na mencionada súmula. 4. Agravo regimental a 

que nega provimento.” (STJ - (4ª T.) - AgRg no Ag. em Rec. Esp. 375448 - 

ES - Rel.: Min. Antônio Carlos Ferreira - J. em 18/09/2014 - DJ 25/09/2014 - 

Doc. LEGJUR 146.6924.8004.5500) STJ. Processual civil. Tributário. 

Agravo regimental. Recurso especial. Ação declaratória. Compensação 

tributária. Valor da causa. Conteúdo econômico. “1. Consoante farta 

jurisprudência do STJ, o valor da causa nas ações declaratórias deve ser 

estimado pelo autor em correspondência ao valor do direito pleiteado, isto 

é, deve corresponder ao conteúdo econômico da demanda. Seguem 

precedentes: REsp 1296728/MG, Segunda Turma, Rel. Min. Humberto 

Martins, DJe 27.2.2012; AgRg no AREsp 162.074/RJ, Primeira Turma, Rel. 

Min. Benedito Gonçalves, DJe 18.6.2012; REsp. 164.753/SP, Primeira 

Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 21/06/2001. 2. Agravo 

regimental não provido.” ( STJ - (2ª T.) - AgRg no Rec. Esp. 

1.422.154/2014 - CE - Rel.: Min. Mauro Campbell Marques - J. em 

18/03/2014 - DJ 21/03/2014 - Doc. LEGJUR 142.6060.7002.3300) STJ. 

Valor da causa. Ação declaratória. Conteúdo econômico da demanda. 

Necessidade de correspondência. CPC, arts. 4º, 258 e 259. “... assiste 

razão ao recorrente. À toda causa deve ser atribuído um valor certo (CPC, 

art. 258), e isso se aplica às ações declaratórias. Quando a causa tiver 

conteúdo econômico, o seu valor deve guardar relação de 

correspondência com ele. Esse é o princípio que subjaz às disposições 

processuais sobre o tema, a começar pelo já citado art. 258 do CPC. É o 

que fica claro, também, pelos vários critérios estabelecidos no art. 259 e 

260, todos buscando estabelecer a relação de correspondência antes 

referida. ...” (Min. Teori Albino Zavascki. “ (STJ - Rec. Esp. 730.581/2005 - 

MG - Rel.: Min. Teori Albino Zavascki - J. em 19/04/2005 - DJ 09.05.2005 - 

Doc. LEGJUR 103.1674.7443.2400) O valor da causa, na ação 

declaratória, será, em regra, o do negócio a que corresponde à relação 

jurídica cuja existência se quer afirmar ou negar. Se, porém, o autor do 

pedido de declaração não é parte nessa relação jurídica, o referido valor 

será fixado pela mediada do interesse do autor no reconhecimento ou 

negação daquela relação.” (STF-RT 539/228). (Fonte: Theotonio Negrão, 

Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor, Editora 

Saraiva, 37ª Edição, São Paulo, 2005, nota 18, ao artigo 259, página 342). 

Portanto, presente a limitação do artigo 3º, inciso IV, da Lei 9.099/95, que 

autoriza o processamento da ação, perante o Juizado Especial, apenas 

quando o valor da causa, não exceda a alçada legal, qual seja 40 

(quarenta) salários mínimos. Assim, deve o Requerente, portanto, buscar 

o Juízo Cível competente, (Justiça Comum) para deduzir sua pretensão e 

buscar a devida proteção jurídica. Isto posto, desnecessárias outras 

considerações, JULGO por revogar a liminar concedida no Id. 20076096, 

bem como JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com 

fulcro no artigo 51, inciso II, da Lei 9.099/95. 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 o projeto de sentença a 

Meritíssima Juíza Togada. Homologada, intimem-se as partes, por 

intermédio de seus patronos. Joslaine Santos de Souza Juíza Leiga 

Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 

da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no sistema PJe. 

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

estilo. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000275-88.2019.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE LEMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CILSO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0020430A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVO NETWORKS TELECOMUNICACOES LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO CAMOZZATO FIEL OAB - 843.690.511-34 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ITAÚBA SENTENÇA Processo: 

1000275-88.2019.8.11.0096. REQUERENTE: ALEXANDRE LEMES DA 

SILVA REQUERIDO: EVO NETWORKS TELECOMUNICACOES LTDA - EPP 

REPRESENTANTE: RODRIGO CAMOZZATO FIEL 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 
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Id. 22307583 e por sua vez o Requerente impugnou Id. 22439891 e 

22445998. Das preliminares. Da ilegitimidade passiva da reclamada. Deixo 

de acolher, uma vez que a parte autora, anexou aos autos comprovantes 

de depósitos realizados, onde por sua vez tem como remetente dos 

valores de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), Id. 22440271 e R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), Id. 22441534 a Requerida Evo Networks 

Telecomunicações Ltda. ME. e como favorecido Lemes Serviço de 

Tornearia. Desta feita, demonstrando a legitimidade da parte Requerida em 

figurar no polo passivo da demanda. Da incompetência do juizado especial 

– necessidade de prova pericial. A parte Requerida suscita preliminar de 

incompetência em razão da necessidade de perícia técnica, prova está 

incompatível com o rito do juizado especial. Todavia não merece guarida tal 

assertiva tendo em vista que as provas contidas nos autos são 

suficientes para a formação de convencimento do juízo, portanto rejeito a 

alegação de incompetência do Juizado Especial para processar e julgar o 

feito. Não havendo mais preliminares, passo ao julgamento do MÉRITO. 

Trata-se de Reclamação ajuizada por Alexandre Lemes da Silva em face 

de Evo Networs Telecomunicações Ltda.-EPP, neste ato representada por 

Rodrigo Camozzato Fiel, devidamente qualificados. Notícia na exordial, que 

em meados do mês de março/2019 entabulou um contrato verbal de 

prestação de serviços, com o representante da empresa, Sr. Rodrigo 

Camozzato Fiel, tendo como objeto do contrato a construção de um 

galpão, que após os descontos ficou acertado o valor de R$ 43.000,00 

(quarenta e três mil reais), pelos serviços. Aduz ainda, que os serviços 

contratados seriam executados da seguinte maneira: retirada de um 

galpão de 80m2 da propriedade da parte Requerida e construção de um 

outro galpão com mais 100m2 com acréscimos de materiais e mão de obra 

do autor. Afirma que pelos serviços executados já recebeu os valores, 

sendo R$ 5.000,00 (cinco mil reais) de entrada e mais R$ 20.000,00 (vinte 

mil reais), restando o valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais). Contudo 

não recebeu este valor até o presente momento, mesmo já tendo entregue 

a obra referente ao galpão com a metragem de 180m2, assim por não ter 

recebido o valor restante de forma amigável conforme consta das 

conversas realizadas pelo aplicativo WhatsApp, e por não obter êxito não 

lhe restou alternativa a não ser ajuizar a presente demanda. Realizada a 

audiência de conciliação em 26.07.2019, Id. 22104275, restou infrutífera a 

tentativa de acordo entre as partes. Em defesa, Id. 22307583, o Requerido 

alegou em preliminares, ilegitimidade passiva e incompetência do juizado 

especial, pela necessidade de prova pericial. E, no mérito pela ausência de 

provas, vez que as conversas pelo aplicativo, verifica-se apenas uma 

pessoa denominada de “Rodrigo Evo”, contratou com autor para a 

construção, mas com a condição de irem ajustando o preço, e ainda pela 

fragilidade dos documentos acostados nos autos, vez que as conversas 

através apenas de “whatsAssp” é considerada como meio de prova 

extremamente volátil e frágil, em razão dessas provas serem produzidas 

de forma unilateral. Contesta mais, pela litigância de má-fé, em razão da 

parte autora alterar a verdade dos fatos e ao final pela improcedência da 

ação. Por sua vez, o autor impugnou (Id. 22439891 e 22445998) a 

contestação, e reiterou os pedidos da peça de ingresso pela procedência 

da ação. É certo que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito (artigo 373, inciso I do NCPC) e ao réu os fatos modificativos, 

impeditivos ou extintivos do referido direito, artigo 373, inciso II do NCPC. 

Portanto, analisando o conjunto probatório tem-se que a parte Requerente 

fez a juntada de comprovantes de depósitos realizados mediante TED, nos 

valores de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), Id. 22440271 e R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), Id. 22441534 e tendo a parte Requerida Evo Networks 

Telecomunicações Ltda. ME. como remetente dos valores na conta de 

Lemes Serviço de Tornearia, logo provando os fatos constitutivos do 

autor, nos termos do artigo 373, inciso I do NCPC. Ao contrário da 

Requerida que deixou de provar os fatos modificativos, extintivos e 

impeditivos do direito do autor, artigo 373, inciso II do NCPC, pois não 

juntou aos autos nenhuma prova. Sendo assim, não resta dúvida de que 

os fatos narrados na presente ação são tidos como verdadeiros, diante 

da documentação juntada aos autos, sendo fotos e comprovantes de 

transferência bancária, no valor total do depósito de R$ 25.000,00 (vinte e 

cinco mil reais), e ainda pelas despesas com os materiais. Desta feita, 

tem-se que houve a contratação referente a construção do galpão, 

conforme fotos anexas e conversas através do aplicativo WhatsApp. 

Logo, entendo que a parte autora demonstrou os fatos constitutivos do 

seu direito, e assim faz jus ao pleito pelo pagamento do valor restante do 

qual foi ajustado pela construção do galpão, valor este restante de R$ 

18.000,00 (dezoito mil reais), referente a contratação da prestação de 

serviços da parte Requerida. Por outro lado, quanto a alegação das partes 

em litigância de má-fé, não vislumbro ao caso as hipóteses dos artigos 80 

e seguintes do NCPC. Diante disso, desnecessárias outras 

considerações, e nos termos do artigo 487, inciso I do NCPC, JULGO por 

não acolher as preliminares e no mérito pela PROCEDÊNCIA ao pedido 

formulado na exordial para CONDENAR o Requerido a pagar ao 

Requerente o valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), referente ao valor 

restante da construção do galpão de 180m2, valor este a ser atualizados 

com juros de 1% a.m. e correção monetária INPC, todos a partir da citação. 

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas 

entabuladas nos artigos 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Nos termos do art. 40 

da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão do Projeto de Sentença a 

Meritíssima Juíza Togada. Joslaine Santos de Souza Juíza Leiga Vistos, 

etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto 

de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Publicada no sistema PJe. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo. Giselda 

Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000246-38.2019.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

ZANON PALACE HOTEL LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA CRISTINA DE TOLEDO OAB - MT26765/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PARANAITA RIBEIRAOZINHO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. 

(REQUERIDO)

CET BRAZIL TRANSMISSAO DE ENERGIA LTDA. (REQUERIDO)

GLOBAL ENERGIA ELETRICA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS EHRET GARCIA OAB - MT16394-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: 

1000246-38.2019.8.11.0096. REQUERENTE: ZANON PALACE HOTEL LTDA 

- ME REQUERIDO: GLOBAL ENERGIA ELETRICA S/A, CET BRAZIL 

TRANSMISSAO DE ENERGIA LTDA., PARANAITA RIBEIRAOZINHO 

TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. Inicialmente, 

registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado 

a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que 

consigne na sentença os elementos formadores da sua convicção. 

Registro ainda, que as partes Requeridas apresentaram contestação, 

sendo CET Brasil Transmissão de Energia Ltda., Id. 21708435; Paranaita 

Ribeirãozinho Transmissora de Energia S.A., Id. 21708438 e Global Energia 

Elétrica S.A., Id. 21709928, e por sua vez o Requerente impugnou as 

contestações, Id. 21906990. Das preliminares. De ilegitimidade passiva ad 

causam das Requeridas CET Brasil Transmissão de Energia Ltda. e 

Paranaita Ribeirãozinho Transmissora de Energia S.A. Tendo em vista a 

matéria arguida se confundir com o mérito, esta será apreciada no 

momento processual adequado. Trata-se de Ação de cobrança proposta 

por Zanon Palace Hotel Ltda.-ME em desfavor de Global Energia Elétrica 

S.A.; CET Brasil Transmissão de Energia Ltda. e Paranaita Ribeirãozinho 

Transmissora de Energia S.A., todos qualificados nos autos. Aduz na 

inicial que é credor dos Requeridos nos valores de R$ 15.329,50 (quinze 

mil reais e trezentos e vinte e noventa reais e cinquenta centavos), 

oriundo de diárias para hospedagem no Hotel, conforme notas fiscais 

anexas, Id. 20616895/20616914, ora Requerente, cujo valor atualizado 

perfazem a importância de R$ 16.463,85 (dezesseis mil e quatrocentos e 

sessenta e três reais e oitenta e cinco centavos), conforme cálculo de 

atualização do débito, Id. 20616918. Afirma ainda que tentou buscar 

acordo com as partes, porém sem êxito, não restando outra alternativa a 

não ser ajuizar a presente ação. Na audiência de conciliação realizada em 

15.07.2019 – Id. 21769419, restou infrutífera a tentativa de acordo entre 

as partes. Contestações apresentadas pelas partes CET Brasil 

Transmissão de Energia Ltda., Id. 21708435 e Paranaita Ribeirãozinho 

Transmissora de Energia S.A., Id. 21708438, onde por sua vez em sede 
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de preliminar pleiteiam pela legitimidade passiva ad causam; pela inépcia da 

inicial; pela falta de interesse de agir em relação as Requeridas, e ainda 

pleiteia pela litigância de má-fé da parte autora. E, no mérito pela 

improcedência da ação, por ter sido a empresa Global Energia Elétrica 

S.A., ter realizado o contrato com a parte autora. Por outro lado, a 

empresa Global Energia Elétrica S.A., em sua defesa, Id. 21709928, 

confessa que realizou o contrato com a parte autora, e que está 

inadimplente apenas no valor de R$ 15.329,00 (quinze mil e trezentos e 

vinte e nove reais e cinquenta centavos), representados pelas quinze 

notas fiscais de nº. 3062; 3092; 3114; 3113; 3144; 3146; 3158; 3165; 

3170; 3182; 3193; 3222; 3223; 3238 e 3252, relativas aos serviços 

realizados pelo autor referente ao fornecimento de diárias para 

hospedagem no devido hotel, impugnando o valor apresentado pela parte 

autora de R$ 16.463,85 (dezesseis mil e quatrocentos e sessenta e três 

reais e oitenta e cinco centavos, e ao final pleiteia pela improcedência da 

ação. Pois muito bem, é certo que compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito (artigo 373, inciso I do NCPC) e ao réu os fatos 

modificativos, impeditivos ou extintivos do referido direito, artigo 373, 

inciso II do NCPC. Portanto, analisando o conjunto probatório tem-se que a 

parte Requerente entabulou contrato com a empresa Global Energia 

Elétrica S.A. e sendo credora na importância de R$ 15.329,50 (quinze mil e 

trezentos e vinte e nove reais e cinquenta centavos), representados pelas 

quinze notas fiscais de nº. 3062; 3092; 3114; 3113; 3144; 3146; 3158; 

3165; 3170; 3182; 3193; 3222; 3223; 3238 e 3252, logo provando os fatos 

constitutivos do autor, nos termos do artigo 373, inciso I do NCPC. Por sua 

vez, a Requerida Global Energia Elétrica S.A. em sua defesa assim 

confessa: “os Requeridos estão inadimplentes apenas no valor de R$ 

15.329,00 (quinze mil, trezentos e vinte e nove reais), conforme 

documento anexo”, desta feita provando os fatos modificativos, extintivos 

e impeditivos do direito do autor, artigo 373, inciso II do NCPC, quanto a 

contratação dos serviços de fornecimento de diárias para hospedagem no 

referido Hotel, ora autor. Portanto, tem-se que houve a contratação dos 

serviços entre as partes Global Energia Elétrica S.A. e a parte autora, 

referente aos serviços prestados no hotel/autor com fornecimento de 

diárias para hospedagem, diante da confissão da parte Requerida. Logo, 

entendo que a parte autora faz jus ao pleito pelo pagamento do valor de 

R$ 15.329,50 (quinze mil, trezentos e vinte e nove reais e cinquenta 

centavos), referente a contratação da prestação de serviços no 

fornecimento de diárias para hospedagem no referido Hotel, ora autor. 

Quanto alegação da parte autora em perdas e danos, não vislumbro ao 

presente caso, uma vez que não demonstrou nos autos que deixou de 

entabular outros negócios, ou seja em atender outros clientes e com isso 

teve prejuízos. Diante disso, desnecessárias outras considerações: 1. 

JULGO por acolher a preliminar de legitimidade passiva ad causam, e 

consequentemente JULGO EXTINTO o feito em relação as Requeridas CET 

Brasil Transmissão de Energia Ltda. e Paranaita Ribeirãozinho 

Transmissora de Energia S.A, nos termos do artigo 485, inciso VI do 

NCPC; 2. E no mérito JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE ao pedido 

formulado na exordial para CONDENAR a Requerida Global Energia Elétrica 

S.A a pagar ao Requerente o valor de R$ 15.329,50 (quinze mil, trezentos 

e vinte e nove reais e cinquenta centavos), referente ao fornecimento de 

diárias em hospedagem no hotel/autor, valor este a ser atualizados com 

juros de 1% a.m. e correção monetária INPC, todos a partir da citação. 

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas 

entabuladas nos artigos 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Nos termos do art. 40 

da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão do Projeto de Sentença a 

Meritíssima Juíza Togada. Joslaine Santos de Souza Juíza Leiga Vistos, 

etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto 

de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Publicada no sistema PJe. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo. Giselda 

Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000212-97.2018.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE MARTINS DE SOUZA (REQUERENTE)

EDERSON SCHENATTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA FERDINANDO VAREA OAB - MT0010641A (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 SENTENÇA Processo: 

1000212-97.2018.8.11.0096. REQUERENTE: SIMONE MARTINS DE SOUZA, 

EDERSON SCHENATTO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Relatório dispensado nos 

termos do artigo 38 da Lei 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. 18816483 e por sua vez os 

Requerentes impugnaram – Id. 19163444. Fundamento e decido. Trata-se 

a presente Ação de indenização de danos materiais e morais proposta por 

Simone Martins de Souza e Ederson Schenatto em desfavor de Energisa 

Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. Notícia na exordial, que são 

usuários do serviço de energia elétrica da requerida através da Unidade 

Consumidora nº. 6/1979461-9. Afirmam que desenvolvem suas atividades 

no ramo de pasteurização de leito, do qual é comercializado para merenda 

escolar nas prefeituras de Itaúba; Peixoto de Azevedo, Colíder e 

supermercados, no entanto por diversas vezes houve falha na prestação 

do fornecimento de energia, por conta dos problemas em transformador, e 

muitas foram as reclamações feitas pelos autores e pelos vizinhos. 

Alegam ainda, que pelas oscilações e os problemas enfrentados com o 

transformador, vem estragando os produtos dos autores e com isso estão 

tendo prejuízos, pois no último dia em demoram o restabelecimento da 

energia perderam 1.000 litros de leite que seriam entregues em escolas e 

supermercados totalizando o valor de R$ 3.340,00 (três mil e trezentos e 

quarenta reais) e mais pelo conserto da peça do pasteurizador que 

queimou na importância de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais), 

totalizando os valores de R$ 4.190,00 (quatro mil cento e noventa reais). 

Assevera que compareceram por diversas vezes no posto de 

atendimento da Requerida para solucionar os problemas, mas não 

obtiveram êxito e não lhe restaram alternativa a não ser ajuizar a presente 

demanda. Juntou documentos com a exordial. Realizada audiência de 

conciliação em 18.03.2019 – Id. 18721398, a mesma restou infrutífera a 

tentativa de acordo entre as partes. Defesa apresentada – Id. 18816483, 

contesta em suma pela inexistência de ato ilícito praticado pela Requerida, 

irregularidade no padrão da unidade consumidora. Contesta ainda, que 

não registrou nenhuma oscilação no fornecimento do serviço na Unidade 

Consumidora dos autores na data informada na inicial, e mais contesta que 

os autores não demonstraram com certeza a real causa dos danos nos 

equipamentos, por não trouxeram laudos que possam provar as 

oscilações ou descarga elétrica ocorrida na data para ocasionar os 

danos. Contesta mais, pela inexistência de ato ilícito praticado pelas 

demandadas, pela ausência de provas referente aos danos materiais, e 

ao final contesta pela improcedência da ação. Em impugnação (Id. 

1916344), os Requerentes impugnaram a a contestação, e reiteram os 

pedidos da exordial pela procedência da ação. Compulsando os autos, 

vislumbro que os Requerentes, anexaram aos autos os seguintes 

documentos: I. Documentos pessoais; II. Cadastro Nacional de Pessoa 

Jurídica; III. Parte de uma ata da Prefeitura Municipal de Colider/MT; IV. Ata 

de julgamento comissão permanente de licitação, da Prefeitura Municipal 

de Peixoto de Azevedo; V. Contrato de aquisição de gêneros alimentícios 

da agricultura familiar para a alimentação escolar – Prefeitura de Itaúba; VI. 

Carta de indeferimento, datada de 11.09.2018 – Energisa; VII. Fotos de 

armazenamento de leite e de uma máquina de pasteurização; VIII. Nota 

fiscal referente a mão de obra deslocamento no valor de R$ 454,00; IX. 

Nota fiscal – refrigeração eletrolider Ltda. ME, no valor de R$ 396,00 – 

referente ao produto contactor CIX265 JNG; X. Uma reclamação datada de 

20.09.2018, em desfavor da Energisa. Por outro lado, a Requerida anexou 

a o s  a u t o s  o s  s e g u i n t e s  d o c u m e n t o s :  I . 

SINDICET/SRUCINTE-INTERRUPÇÕES DA UC V1.14.00, competência 

09-2018; II. Solicitação de verificação de danos – outros sinistros, datado 

de 10.09.2018; III. Processo nº. 70700.031460/2018 referente ao 
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ressarcimento danos, datado de 10.09.2018 da UC 1979461; IV. Carta do 

indeferimento, datado de 11.09.2018 e recebido em 12.09.2018; V. 

Consulta atendimento – dados cadastrais do cliente 1979461-9 Latícinios 

Schenatto; VI. Ordens de serviços cliente 1979461-9 Latícinios Schenatto; 

VII. Consumo do cliente 1979461 - Latícinios Schenatto Pois bem. Da 

análise dos documentos anexados aos autos pela Requerida, observo que 

os processo administrativo dos autores foram indeferidos, conforme 

estabelecido no artigo 203 da Resolução Normativa nº. 414/2010. Quanto 

a documentação anexada pelos autores observo que os mesmos não 

trouxeram aos autos laudo pericial, para comprovar que o equipamento de 

pasteurização tenha queimado em razão das oscilações ocorridas na data 

de 08.09.2018 e nem tampouco trouxeram aos autos que em decorrência 

das supostas oscilações perderam a comercialização dos leites para as 

prefeituras e supermercados, e tiveram prejuízos, conforme alegaram em 

sua exordial. Logo, deixando de comprovarem os fatos constitutivos de 

seu direito, artigo 373, inciso I do CPC, de que os equipamentos foram 

danificados em decorrência da oscilação ou queda de energia, ocorrida 

em sua Unidade Consumidora 6/1979461-9, na data de 08.09.2018, pois 

não basta trazer apenas notas fiscais e fotos, necessário se faz 

demonstrar mediante laudos técnicos de que o equipamento foi danificado 

em virtude da ocorrência de oscilação de energia na rede elétrica de sua 

unidade consumidora, e com isso teve prejuízos. 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. Portanto, havendo demonstração inequívoca da 

culpa exclusiva dos consumidores, não há que se falar em 

responsabilidade do fornecedor sobre os danos materiais e morais, 

conforme previsão do art. 14, § 3º, II, da Lei nº 8.078/90. De tal modo, no 

que se refere ao fato em que se funda a pretensão, vigora a regra do 

artigo 373, inciso I, do NCPC, exigindo dos autores sua plena 

demonstração, sob pena de improcedência da reclamação, ou seja, 

competia aos Requerentes comprovarem que seu equipamento de 

pasteurização de leite foi danificado em decorrência da oscilação de 

energia ocorrida em sua Unidade Consumidora 6/1979461-9, em 

08.09.2018. Nesta condição, inexistindo ou não comprovando 

satisfatoriamente a conduta culposa da parte Requerida, a improcedência 

da ação se impõe. Diante disso, e por tudo mais que dos autos consta, 

nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC, JULGO pela IMPROCEDÊNCIA 

dos pedidos da exordial. Sem custas e honorários advocatícios neste grau 

de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do 

art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto o projeto de sentença a Meritíssima 

Juíza Togada. Joslaine Santos de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Publicada no sistema PJe. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo. Giselda 

Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000247-23.2019.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

CAIMI & FIORI LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA CRISTINA DE TOLEDO OAB - MT26765/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PARANAITA RIBEIRAOZINHO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. 

(REQUERIDO)

CET BRAZIL TRANSMISSAO DE ENERGIA LTDA. (REQUERIDO)

GLOBAL ENERGIA ELETRICA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS EHRET GARCIA OAB - MT16394-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: 

1000247-23.2019.8.11.0096. REQUERENTE: CAIMI & FIORI LTDA - EPP 

REQUERIDO: GLOBAL ENERGIA ELETRICA S/A, CET BRAZIL 

TRANSMISSAO DE ENERGIA LTDA., PARANAITA RIBEIRAOZINHO 

TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. Inicialmente, 

registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado 

a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que 

consigne na sentença os elementos formadores da sua convicção. 

Registro ainda, que as partes Requeridas apresentaram contestação, 

sendo CET Brasil Transmissão de Energia Ltda., Id. 21709048; Paranaita 

Ribeirãozinho Transmissora de Energia S.A., Id. 21709050 e Global Energia 

Elétrica S.A., Id21709935, e por sua vez o Requerente impugnou as 

contestações, Id. 21906980. Das preliminares. De ilegitimidade passiva ad 

causam das Requeridas CET Brazil Transmissão de Energia Ltda. e 

Paranaita Ribeirãozinho Transmissora de Energia S.A. Tendo em vista a 

matéria alegada se confundir com o mérito, esta será apreciada no 

momento processual adequado. Trata-se de Ação de cobrança proposta 

por Caimi & Fiori Ltda. - EPP neste ato representada por Gilvane Caimi em 

desfavor de Global Energia Elétrica S.A.; CET Brazil Transmissão de 

Energia Ltda. e Paranaita Ribeirãozinho Transmissora de Energia S.A., 

todos qualificados nos autos. Aduz na inicial que é credor dos Requeridos 

nos valores de R$ 14.265,00 (quatorze mil e duzentos e sessenta e cinco 

reais), oriundo de fornecimentos de produtos alimentícios utilizados para 

consumo das Requeridas, tais como: café, pão, arroz, feijão, macarrão, 

entre outros. E, para comprovar anexa notas fiscais, Id. 20618886, cujo 

valor atualizado perfazem a importância de R$ 14.669,85 (quatorze mil e 

seiscentos e sessenta e nove reais e oitenta e cinco centavos), conforme 

cálculo de atualização do débito, Id. 20618888. Afirma ainda que tentou 

buscar acordo com as partes, porém sem êxito, não restando outra 

alternativa a não ser ajuizar a presente ação. Na audiência de conciliação 

realizada em 15.07.2019 – Id. 21770517, restou infrutífera a tentativa de 

acordo entre as partes. Contestações apresentadas pelas partes CET 

Brasil Transmissão de Energia Ltda., Id. 21709048 e Paranaita 

Ribeirãozinho Transmissora de Energia S.A., Id. 21709050, onde por sua 

vez em sede de preliminar pleiteiam pela legitimidade passiva ad causam; 

pela inépcia da inicial; pela falta de interesse de agir em relação as 

Requeridas, e ainda pleiteiaram pela litigância de má-fé da parte autora. E, 

no mérito pela improcedência da ação, por ter sido a empresa Global 

Energia Elétrica S.A., ter realizado o contrato com o Requerente. Por outro 

lado, a empresa Global Energia Elétrica S.A., em sua defesa, Id. 21709935, 

confessa que realizou o contrato com a parte autora, e que está 

inadimplente apenas no valor de R$ 14.265,00 (quatorze mil e duzentos e 

cinco reais), representados pelas notas fiscais anexas, relativas aos 

serviços realizados pelo autor referente ao fornecimento de produtos 

alimentícios utilizados para consumo, impugnando o valor apresentado 

pela parte autora de R$ 14.669,85 (quatorze mil e seiscentos e sessenta e 

nove reais e oitenta e cinco centavos), e ao final pleiteia pela 

improcedência da ação. Pois muito bem, é certo que compete ao autor 

provar o fato constitutivo do seu direito (artigo 373, inciso I do NCPC) e ao 

réu os fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do referido direito, 

artigo 373, inciso II do NCPC. Portanto, analisando o conjunto probatório 

tem-se que a parte Requerente entabulou contrato com a empresa Global 

Energia Elétrica S.A. e sendo credora na importância de R$ 14.265,00 

(quatorze mil e duzentos e cinco reais), representados pelas três notas 

fiscais de nº. 000.000.634; 000.000.635 e 000.000.640. Logo provando os 

fatos constitutivos do autor, nos termos do artigo 373, inciso I do NCPC. 

Por sua vez, a Requerida Global Energia Elétrica S.A. em sua defesa 

assim confessa: “os Requeridos estão inadimplentes apenas no valor de 

R$ 14.265,00 (quatorze mil e duzentos e cinco reais), conforme 

documento anexo”, desta feita provando os fatos modificativos, extintivos 

e impeditivos do direito do autor, artigo 373, inciso II do NCPC, quanto a 

contratação dos serviços de fornecimento de produtos alimentícios 

utilizados para consumo. Portanto, tem-se que houve a contratação dos 

serviços entre as partes Global Energia Elétrica S.A. e a parte autora, 

referente aos serviços prestados com fornecimento de produtos 

alimentícios, diante da confissão da parte Requerida. Logo, entendo que a 

parte autora faz jus ao pleito pelo pagamento do valor de R$ 14.265,00 

(quatorze mil e duzentos e cinco reais), referente a contratação da 

prestação de serviços no fornecimento de produtos alimentícios. Quanto 

alegação da parte autora em perdas e danos, não vislumbro ao presente 

caso, uma vez que não demonstrou nos autos que deixou de entabular 

outros negócios, ou seja, em investir em alimentos devido a 

indisponibilidade de dinheiro, e com isso teve prejuízos. Diante disso, 

desnecessárias outras considerações: 1. JULGO por acolher a preliminar 

de legitimidade passiva ad causam, e consequentemente JULGO EXTINTO 
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o feito em relação as Requeridas CET Brazil Transmissão de Energia Ltda. 

e Paranaita Ribeirãozinho Transmissora de Energia S.A, nos termos do 

artigo 485, inciso VI do NCPC; 2. E no mérito JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE ao pedido formulado na exordial para CONDENAR a 

Requerida Global Energia Elétrica S.A a pagar ao Requerente o valor de R$ 

14.265,00 (quatorze mil e duzentos e cinco reais), referente ao 

fornecimento de produtos alimentícios, valor este a ser atualizados com 

juros de 1% a.m. e correção monetária INPC, todos a partir da citação. 

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas 

entabuladas nos artigos 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Nos termos do art. 40 

da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão do Projeto de Sentença a 

Meritíssima Juíza Togada. Joslaine Santos de Souza Juíza Leiga Vistos, 

etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto 

de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Publicada no sistema PJe. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo. Giselda 

Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Comarca de Itiquira

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000849-27.2019.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA LUCIA GONCALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO DE SOUZA BARROS RANGEL OAB - MT26455/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora na pessoa de seu 

advogado para que, querendo, apresente impugnação à contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000114-57.2020.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

MAFALDA ESPIRITO SANTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDIS CASTILHO SOARES JUNIOR OAB - MT16140 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinários pelos Gestores das Varas 

Cíveis do Estado de Mato Grosso, impulsiono os autos a fim de intimar as 

partes para apresentarem a esse juízo os quesitos para instruir a perícia 

médica, no prazo de 05 (cinco) dias.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 36423 Nr: 2121-49.2014.811.0027

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Firmina Batista de Besso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 

- INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON CORDEIRO SILVA - 

OAB:11163A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, restando preenchidos os requisitos fáticos e legais, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da autora, e condeno o 

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a conceder o benefício de 

auxílio-doença a FIRMINA BATISTA DE BESSO, na base de um salário 

mensal, pelo período mínimo de 01 ano ou até que seja readaptada a outro 

trabalho, devendo a autarquia efetuar a readaptação da requerente, 

conforme artigo 61, da Lei n.º 8.213/1991, devido a partir da data de 

cessação do benefício, ou seja, 01/09/2014 (parcelas vencidas), e a DIP – 

data do início de pagamento das parcelas vincendas, 30 dias a partir da 

data de ciência da decisão de concessão liminar, com observação ao 

artigo 60, §9º da Lei n.º 8.213/1991.Declaro extinto o processo, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código do 

Processo Civil.Sem custas à vista da gratuidade judiciária.Por fim, fixo os 

honorários advocatícios em 10% sobre o valor das parcelas devidas até 

esta data, conforme entendimento pacificado na Seção Previdenciária do 

TRF e no Superior Tribunal de Justiça (Enunciado de súmula 111 – Os 

honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre 

prestações vincendas).Os juros de mora incidem a partir da citação válida, 

a teor do enunciado de Súmula 204 do Superior Tribunal de Justiça (“Os 

juros de mora nas ações relativas a benefícios previdenciários incidem a 

partir da citação válida”) no percentual de 1% ao mês, até a entrada em 

vigor da Lei n° 11.960/09, a partir de quando os juros de mora incidirão a 

razão de 0,5% ao mês, ou com outro índice de juros remuneratórios da 

caderneta de poupança que eventualmente venha ser estabelecido (AC 

2009.01.99.073676-1/MG, p. 11.04.2011), acrescido de correição 

monetária.Ainda, determino que a correção monetária se dê na forma dos 

enunciados de Súmulas 43 e 148 do Superior Tribunal de Justiça, incidente 

desde o momento em que cada prestação se tornou devida.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Após, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquive-se o feito, com as anotações de praxe.Cumpra-se

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 57850 Nr: 1504-50.2018.811.0027

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LdSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Gonçalves Raposo - 

OAB:9892-B/MT

 Vistos.

 Intime-se a defesa para apresentação de alegações finais no prazo legal.

Certificado o necessário, volte concluso para sentença.

Cumpra-se.

Itiquira/MT, 20 de fevereiro de 2020.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 58373 Nr: 1782-51.2018.811.0027

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CARLOS DA SILVA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIBEIRO VILARINHO DA SILVA & SILVA 

LTDA-ME, ORAL SIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HOTERLENE LOPES DE MORAES - 

OAB:15133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

extinção, esclarecer se deseja promover somente a inclusão das pessoas 

jurídicas informadas na petição de ref. 41 no polo passivo ou a 

substituição do mesmo, haja vista que não trouxe aos autos o endereço 

atualizado da requerida Ribeiro, Vilarinho da Silva & Silva Ltda – ME, 

obstando a citação da mesma.

Após, voltem conclusos para análise dos pedidos.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

 Itiquira/MT, 05 de março de 2020.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 60813 Nr: 3344-95.2018.811.0027

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lidimar da Silva Afonso, ROSA PEREIRA CAMPOS 

NETA, CHdSG, ACG, MCG
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Catia Aparecida Oliveira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORDANA NUNES CAMPOS 

MARINS - OAB:24877/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RINALDO DO AMARAL LEAL - 

OAB:15854

 Vistos etc.

INTIME-SE a parte autora para se manifestar com relação à documentação 

apresentada pela parte requerida (inventariante), no prazo de 05 (cinco) 

dias.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Itiquira/MT, 05 de março de 2020.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 48519 Nr: 852-67.2017.811.0027

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Herly Barbosa de Almeida,

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Itiquira/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETICIA SILVA DE LIMA - 

OAB:11709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sidriana Giacomolli - 

OAB:6216

 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.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Itiquira/MT, 05 de março de 2020.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 52790 Nr: 3119-12.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DBM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PDSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HOTERLENE LOPES DE MORAES - 

OAB:15133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Sem delongas, tendo em vista que até o presente momento não houve a 

quitação do débito alimentar objeto dos autos, defiro o requerimento 

aportado nos autos à ref. 78.

Destaco que, 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 caderno processual.

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.

Destarte, partindo disso, é medida a se impor a realização de penhora no 

rosto dos autos, conforme requerido, no valor atualizado do débito (R$ 

8.115,43 – oito mil cento e quinze reais e quarenta e três centavos), ação 

reclamatória em trâmite na 1ª Vara do Trabalho de Rondonópolis-MT, 

processo nº 0000487-76.2019.5.23.0021.

Assim, oficie-se o juízo da 1ª Vara do Trabalho de Rondonópolis-MT, 

informando-o acerca da necessidade e urgência na realização de penhora 

no rosto dos autos solicitada, bem como, da indisponibilidade de valores 

em espécie passíveis de penhora nos autos, para garantir a execução 

alimentar (pensão alimentícia).

Por fim, cumpra-se decisão retro, com a urgência que o caso requer.

Às providências. Expeça-se o necessário. Após, vista ao Ministério 

Público.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 52875 Nr: 3161-61.2017.811.0027

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO HONORATO CIONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Indusval S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME DE SALLES 

GONCALVES - OAB:21989

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Ricardo Passos de 

Souza - OAB:165202A/SP, EVERSON GOMES DOS SANTOS - 

OAB:40483, Ralph Melles Sticca - OAB:236471/SP

 Vistos.

Considerando o caráter infringente dos Embargos de Declaração (ref. 26), 

INTIME-SE a parte embargada para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre os embargos opostos, conforme previsto no art. 

1.023, §2º do Código de Processo Civil.

Após, voltem os autos conclusos.

Em tempo, por ora, INDEFIRO o pedido de suspensão da presente ação, 

considerando que a empresa que se encontra em recuperação judicial 

(Seara Indústria e Comércio de Produtos Agropecuários Ltda) não compõe 

a lide.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE.

Itiquira/MT, 05 de março de 2020.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 54995 Nr: 143-95.2018.811.0027

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANDIR BECKER GALERA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHEFE DO POSTO FISCAL DE TRIBUTOS 

ESTADUAIS CORRENTES – DIVISA MT/MS,

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geraldo A. de Vitto Jr. - 

OAB:4838-A/MT, JOEL BECKER - OAB:14071/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pela 

impetrante para CONCEDER a segurança pleiteada, tornando definitiva a 

liminar deferida.Em consequência, julgo extinto o processo com resolução 

de mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil.Sem custas e despesas processuais, conforme isenção 

legal. Indevidos os honorários advocatícios, na esteira do artigo 25, da Lei 

nº. 12.016/09, bem como diante das Súmulas 512 e 105, respectivamente 

do STF e STJ.Encaminhem-se cópias desta decisão à autoridade 

impetrada, nos termos do artigo 13 da Lei 12.016/09.Nos termos do § 1º 

artigo 14 da Lei nº 12.016/2009, encerrado o prazo recursal, remeta-se o 

presente ao Egrégio Tribunal de Justiça para o reexame necessário, com 

as nossas homenagens.Após o retorno, não havendo novas diligências, 

independente de nova determinação, arquive-se, com as baixas e 

a n o t a ç õ e s  n e c e s s á r i a s . C u m p r a - s e  c o m  e f i c i ê n c i a  o 

necessário.Itiquira/MT, 05 de março de 2020.Rafael Siman CarvalhoJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 43418 Nr: 616-52.2016.811.0027

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURADO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA SOCORRO ESTOLANO 

MACIEL - OAB:2327

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.
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Diante da concordância com os cálculos apresentados (ref.95), é de rigor 

a EXPEDIÇÃO dos respectivos RPV’s.

Assim, EXPEÇA-SE o necessário, observado os critérios legais.

Ainda, intime-se pessoalmente o autor, no ato da disposição dos valores, 

bem como, para informação de conta bancária para depósito dos valores 

respectivos.

Destarte, intime-se a patrona para informar conta bancária para depósito 

dos valores referentes a sucumbência.

Às providências.

CUMPRA-SE. INTIMEM-SE.

 Expeça-se o necessário.

Itiquira/MT, 06 de março de 2020.

 Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 50549 Nr: 1878-03.2017.811.0027

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LGdS, TVI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Gonçalves Raposo - 

OAB:9892-B/MT

 Posto isso, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o presente 

processo com relação a Lucas Gabriel da Silva, com fundamento no artigo 

2º, parágrafo único, do Estatuto da Criança e do Adolescente c/c. artigo 

485, inciso VI, do Código de Processo Civil, em razão da perda do objeto e 

do interesse de agir.Fixo os honorários advocatícios em favor do defensor 

dativo Dr. Renato Gonçalves Raposo em 06 (seis) URH. Expeça-se a 

respectiva certidão. Ciência ao Ministério Público.Após o transito em 

julgado, procedam-se as baixas e anotações necessárias, 

ARQUIVANDO-SE os autos, independentemente de nova 

determinação.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Itiquira-MT, 17 de março de 

2020.Rafael Siman CarvalhoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 64880 Nr: 1425-37.2019.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jean Carlos Ribeiro Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Onorio Gonçalves da Silva 

Junior - OAB:12.992, Saulo Campos Viana - OAB:190084-MG

 Assim sendo, verifico que ainda subsistem os motivos ensejadores da 

prisão preventiva e pelos mesmos fundamentos da decisão que decretou 

a segregação cautelar do denunciado, mantenho-a. Diante da ref. 42, 

certidão de decurso de prazo, bem como ref. 45, em que o Defensor 

dativo nomeado deixou transcorrer o prazo sem patrocinar a defesa do 

acusado, revogo sua nomeação e nomeio o Dr. SAULO CAMPOS VIANA, 

OAB/MG 190084, para promover a defesa dos interesse da parte (Jean 

Carlos Ribeiro Freitas), FIXO os honorários do mencionado advogado em 

10 URH.Por conseguinte, nos termos do artigo 2º do Provimento nº 

09/2007/CGJ, o advogado nomeado para o múnus 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 

(...).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, principalmente para que apresente defesa prévia no 

prazo legal. CUMPRA-SE. Expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 32823 Nr: 54-14.2014.811.0027

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO AUGUSTO DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURADO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16944/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 -SENTENÇA-

 Vistos.

Trata-se de Ação de Aposentadoria Rural por Idade promovida por 

Antônio Augusto de Lima em face de INSS – INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL.

Conforme se verifica da decisão de ref. 100, a mesma chamou o feito à 

ordem, determinando à parte autora que trouxesse aos autos o 

comprovante de indeferimento do requerimento administrativo, sendo 

requisito essencial para o prosseguimento do feito.

Adiante, restou certificado nos autos o decurso de prazo para 

manifestação da parte requerente e que a mesma quedou-se inerte (ref. 

106).

 É o breve relatório.

 Decido.

Consubstanciado nas informações colacionadas aos autos, verifica-se no 

caso em tela a falta de interesse de agir, uma vez que, a parte autora 

quedou-se inerte, deixando de praticar ato de sua competência e 

abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias.

Ademais, consoante certidão de ref. 106, a parte autora deixou 

transcorrer in albis, o prazo parta manifestação, não promovendo assim, a 

diligência que lhe incumbia.

Destarte, com fulcro no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, 

julgo EXTINTO O PROCESSO sem julgamento de mérito.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após o decurso de prazo, ARQUIVEM-SE, mediante as baixas e cautelas 

de praxe.

 Itiquira/MT, 18 de março de 2020.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 64869 Nr: 1417-60.2019.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jhonatan Oliveira da Silva, Leandro Reis de 

Oliveira, Mikaele Salvador Dias, Wedislane Menezes Silva, Luzimar Santos 

da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

RONDONÓPOLIS-MT - OAB:

 Ademais, trata-se de peso provisório, sendo que a gestão do sistema 

penitenciário não deve ater-se à conveniência do réu, mas sim do próprio 

sistema. Por tais razões, INDEFIRO o pedido de retorno.Com relação ao 

pedido de transferência do réu Leandro Reis de Oliveira para unidade 

prisional militar, entendo que, igualmente não comporta 

deferimento.Conforme consta do pedido de ref. 73, o réu é ex-policial 

militar aprovado em concurso, tendo concluído o curso de formação, o que 

colocaria em risco sua integridade física.Entretanto, não é o que se denota 

dos autos, haja vista que as provas juntadas em anexo ao requerimento 

são insuficientes para comprovar que o réu era policial militar à época dos 

fatos (06/09/2019), porquanto apresentou Demonstrativo de Cálculo de 

Folha do ano de 2011 e documento de encaminhamento para avaliação 

psicológica datado de julho/2009, o que deveras, torna forçoso o 

INDEFERIMENTO do pleito.2-Da Defesa PréviaEm detida analise aos autos, 

verifico que os acusados foram devidamente citados, apresentaram suas 
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respostas à acusação, na oportunidade em que foram refutados os fatos 

da exordial.Compulsando os autos, verifico que não é caso de rejeição da 

exordial acusatória, pois sua propositura preencheu todos os requisitos 

legalmente previstos, com base em fortes indícios de autoria e 

materialidade, gerando assim, a justa causa necessária, não havendo 

qualquer violação ao artigo 41 do CPP.Deste modo, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 18 de MAIO de 2020 às 15h00min, 

ocasião em que se tomará o depoimento das testemunhas de acusação e 

de defesa e se procederá ao interrogatório do acusado.Caso alguma 

testemunha de acusação ou defesa resida fora da Comarca, expeça-se 

desde já carta precatória para a oitiva por meio de videoconferência na 

mesma data.Intimem-se as testemunhas de acusação e de defesa, bem 

como o acusado para comparecerem a audiência designada.Ciência ao 

Ministério Público e à defesa.Cumpra-se, expedindo o necessário.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.Itiquira-MT, 19 de março de 2020.RAFAEL SIMAN 

CARVALHOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 63194 Nr: 597-41.2019.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eulania Rodrigues da Silva, Sandrini Nayara 

dos Santos Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Silveira Guimarâes 

Junior - OAB:15.694, BRUNO CESAR BRANDÃO PRADO - OAB:24749/O, 

Renato Gonçalves Raposo - OAB:9892-B/MT, Thelma Aparecida 

Garcia Guimarães - OAB:3402-B

 Por todo o exposto, atendendo a tudo quanto foi argumentado e 

demonstrado e o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o 

pedido de condenação constante na denúncia e, em consequência, 

CONDENO EULANIA RODRIGUES DA SILVA e SANDRINI NAYARA DOS 

SANTOS SILVA, antes qualificadas, pela prática das condutas ilícita de 

TRÁFICO DE DROGAS e ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO tipificadas nos 

artigos 33, caput, e 35, caput, da Lei nº 11.343/2006.(...)Para a 

denunciada Eulania Rodrigues da Silva: 08 (oito) anos, 08 (oito) meses e 

21 (vinte e um) dias de reclusão.Para a denunciada Sandrini Nayara dos 

Santos Silva: 07 (sete) anos, 08 (oito) meses e 21 (vinte e um) dias de 

reclusão.(...) fixo o regime fechado para Eulania Rodrigues da Silva e 

semiaberto para Sandrini Nayara dos Santos Silva.(...) Nego o direito de 

recorrer em liberdade para a ré Eulania Rodrigues da Silva, uma vez que 

passou o processo inteiro presa e já possui outra condenação por tráfico 

de drogas, o que demonstra a reiteração criminosa e a necessidade da 

manutenção da prisão preventiva.Ademais, concedo o direito de recorrer 

em liberdade para a ré Sandrini Nayara dos Santos Silva, considerando 

que o regime inicial de cumprimento de pena fixado é o semiaberto, no 

entanto, fixo algumas medidas cautelares a serem cumpridas pela 

sentenciada:I - comparecimento bimestral em juízo, no prazo e nas 

condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades;II - 

proibição de ausentar-se da Comarca sem prévio aviso;III - recolhimento 

domiciliar no período noturno e nos dias de folga.Expeça-se o respetivo 

ALVARÁS DE SOLTURA em favor de Sandrini Nayara dos Santos Silva, 

devendo ser imediatamente solta, salvo se por outro motivo estiver presa, 

com MANDADO DE INTIMAÇÃO, devendo ser informada das medidas 

cautelares e da presente sentença, bem como o Oficial de Justiça 

perguntar se deseja recorrer.Expeça-se mandado de intimação da 

sentença para a ré Eulania. Intimem-se os advogados das rés. (...) Declaro 

após o trânsito em julgado a perda dos bens apreendidos em favor da 

União, nos termos do art. 91, II, do CP(...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 57312 Nr: 1250-77.2018.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre Souza Liberato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Gonçalves Raposo - 

OAB:9892-B/MT

 Diante de tais considerações, em juízo provisório de admissibilidade da 

culpa, JULGO PROCEDENTE a pretensão contida na denúncia para 

PRONUNCIAR o réu ALEXANDRE SOUZA LIBERATO, já devidamente 

qualificado nos autos, dando-o como incurso nas sanções do artigo 121, § 

2º, inciso II e IV, do Código Penal, c/c artigo 244-B da Lei n.º 8.069/90, 

para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri desta 

Comarca, o que faço com fundamento no artigo 413 do Código de 

Processo Penal.Preclusa a decisão da pronúncia, façam os autos 

conclusos, para fins do artigo 421 do diploma processual penal.Intime-se o 

acusado pessoalmente desta decisão, conforme preceitua o artigo 420, I, 

do Código de Processo Penal. Ciência ao Ministério Público. Publique-se, 

intime-se e cumpra-se.Itiquira-MT, 23 de março de 2020.Rafael Siman 

CarvalhoJuiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000829-36.2019.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE FERNANDES DO NASCIMENTO SOBRINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS SOBRINHO OAB - MT0005136A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO DE BARROS PINTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT4032-O (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA Número do Processo: 1000829-36.2019.8.11.0027 Polo Ativo: 

JORGE FERNANDES DO NASCIMENTO SOBRINHO. Polo Passivo: FLAVIO 

DE BARROS PINTO. Vistos. Relatório dispensado nos termos do artigo 38 

da Lei 9.099/95. DECIDO. Os Juizados Especiais foram criados para cuidar 

das causas de menor complexidade, é norteado por princípios 

informadores, que sustentam todo o Sistema Especial, tais princípios estão 

enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma que o processo 

será orientado pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade. 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. Ao sentenciar, o Juiz 

deve adotar, caso a caso, a decisão que entender mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum (art. 6° da 

Lei 9.099/95). Nesse sentido: “O Juiz não está obrigado a responder todas 

as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente 

para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos”. (RJTJSP, 115:207). Considerando que, os elementos 

probatórios constantes nos autos, são suficientes para a formação de 

juízo seguro, sobre o mérito da causa, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. RESUMO DOS 

FATOS RELEVANTES Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada pelo 

Promovente em face do Promovido, todos devidamente qualificados nos 

autos, requerendo a tutela jurisdicional para condenar o Réu ao 

pagamento de 34.560,42 (trinta e quatro mil, quinhentos e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos). Aduz o Promovente que trabalhou na fazenda 

de propriedade do Promovido por muitos anos, tendo saído em 21/12/2017, 

que embora tenha sido registrado como capataz da fazenda, era ele que 

administrava, efetuando dentre outras atribuições, as transações 

comerciais necessárias para a manutenção da fazenda. Sustenta que por 

muitas vezes comprava e pagava os produtos necessários para a 

manutenção da fazenda com seus próprios recursos, assim fazendo por 

alguns anos (2013 a 2016), sendo as despesas reembolsadas pelo 

Promovido. Argumenta que no dia 07/4/2016, após análise das despesas 

pagas pelo Promovente, as partes entabularam um acordo no qual o ora 

requerido concordou em pagar o valor de R$ 28.141.31(vinte e oito mil, 

cento e quarenta e um reais e trinta centavos), sendo acordado o 

pagamento para data posterior, e que após rescisão do contrato de 

trabalho, a dívida não foi quitada. Realizada audiência de tentativa de 

conciliação na data de 05/03/2020 às 16h00m, esta restou inexitosa em 

razão de ausência de acordo entre as partes (ID 29902172). O Promovido 

em contestação argüiu preliminar de prescrição trienal e no mérito requer a 

improcedência da ação por ausência de direito do Promovente quanto à 

quantia cobrada. O Promovente devidamente intimado na audiência de 
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conciliação para impugnar a contestação, deixou de assim fazer. É a suma 

do essencial. MOTIVAÇÃO. Passo a emitir fundamentada decisão estatal. 

Consigno que a preliminar de prescrição arguida em contestação, merece 

ser acolhida, o que delineada, prejudica a análise do mérito da demanda. 

Sustenta o Promovido que o débito se originou em 07/04/2016, e que o 

Promovente ajuizou ação em 25 de novembro de 2019, e que a Ação de 

Cobrança encontra-se prescrita, nos termos do inciso IV e V, do §3º do 

artigo 206 do Código Civil, que assim prescreve: Art. 206. Prescreve: § 3o 

Em três anos: ... IV - a pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem 

causa; V - a pretensão de reparação civil;” In casu, há que se reconhecer 

a aludida prescrição. Dos documentos carreados aos autos pelo 

Promovente, precisamente o Relatório de pagamentos e recebimentos 

junto ao ID 26434356, constata-se que a data exposta no mesmo, 

pertinente aos valores cobrados, são referentes aos meses de março, 

abril, maio e junho de 2016. Ainda, como o próprio Autor afirma “Ocorre 

que no dia 07/4/2016, após análise das despesas pagas pelo requerente, 

as partes entabularam um acordo no qual o ora requerido concordou em 

pagar ao ora requerente o valor de R$ 28.141.31( vinte e oito mil, cento e 

quarenta e um reais e trinta centavos), fora realizado acordo na data de 

07/04/2016,. Assim, da data do aludido acordo entabulado (07/04/2016) e 

a data da propositura da ação (25/11/2019), de fato denota-se a 

prescrição, posto que, passos mais de 3 (três) anos do vencimento do 

débito ao ato de cobrança via judicial. O Promovido trouxe aos autos cópia 

da ação trabalhista proposta pelo Promovente na data de 01/06/2018, 

porém, em análise dos pedidos elencados na inicial, constato que não há 

nenhum quanto à restituição de valores dispendidos por ele para 

pagamento de dívidas da fazenda. Salienta-se que não restou configurada 

nenhuma causa de interrupção da prescrição. Assim, proposta a presente 

ação por mais de três anos após o encerramento do contrato de 

arrendamento rural, há que se reconhecer a prescrição trienal. Nesse 

sentido já pronunciou o Superior Tribunal de Justiça: “RECURSO ESPECIAL 

REPETITIVO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INCORPORAÇÃO 

IMOBILIÁRIA. VENDA DE UNIDADES AUTÔNOMAS EM ESTANDE DE 

VENDAS. CORRETAGEM. SERVIÇO DE ASSESSORIA 

TÉCNICO-IMOBILIÁRIA (SATI). CLÁUSULA DE TRANSFERÊNCIA DA 

OBRIGAÇÃO AO CONSUMIDOR. PRESCRIÇÃO TRIENAL DA PRETENSÃO. 

ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. 1. TESE PARA OS FINS DO ART. 1.040 

DO CPC/2015: 1.1. Incidência da prescrição trienal sobre a pretensão de 

restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem ou de 

serviço de assistência técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere 

(art. 206, § 3º, IV, CC). 1.2. Aplicação do precedente da Segunda Seção 

no julgamento do Recurso Especial n. 1.360.969/RS, concluído na sessão 

de 10/08/2016, versando acerca de situação análoga. 2. CASO 

CONCRETO: 2.1. Reconhecimento do implemento da prescrição trienal, 

tendo sido a demanda proposta mais de três anos depois da celebração 

do contrato. 2.2. Prejudicadas as demais alegações constantes do 

recurso especial. 3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO”. (REsp 1551956/SP, 

Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, 

julgado em 24/08/2016, DJe 06/09/2016). Já decidiu o Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO 

JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – RESCISÃO CONTRATUAL POR 

INICIATIVA DA COMPRADORA – UMA DAS APELADAS EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – NÃO CABIMENTO 

– PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS COMO COMISSÃO DE 

CORRETAGEM – PRESCRIÇÃO TRIENAL – OCORRÊNCIA – MULTA 

REDUZIDA PARA 10% SOBRE O VALOR PAGO – DANO MORAL 

INDEVIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A recuperação judicial 

não acarreta a suspensão nem a atração das ações em que se demanda 

quantia ilíquida. Na ação de conhecimento, em que ainda não se formou o 

título executivo judicial, não há crédito líquido, certo e exigível. O STJ, em 

Recurso repetitivo, fixou a tese de incidência trienal sobre a pretensão de 

restituição dos valores pagos a título de COMISSÃO de CORRETAGEM. Se 

o comprador não teve condições econômicas de arcar com as prestações 

do órgão financiador do imóvel, fica autorizada a retenção de parte da 

quantia paga, desde que não importe em onerosidade excessiva ao 

consumidor”. (N.U 0034573-41.2012.8.11.0041, APELAÇÃO CÍVEL, 

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 28/11/2018, Publicado no DJE 28/11/2018). 

Prescreve o artigo 487, II do Código de Processo Civil: Art. 487. Haverá 

resolução de mérito quando o juiz: II - decidir, de ofício ou a requerimento, 

sobre a ocorrência de decadência ou prescrição; Destarte, ante as 

razões e fundamentos aqui expostos, resta reconhecida a prescrição 

trienal para cobrança dos valores pleiteados pelo Promovente, nos termos 

do artigo 206, § 3º, IV e V do Código Civil. DISPOSITIVO. Por tais 

considerações, ACOLHO a preliminar de prescrição trienal arguida em 

contestação, e em consonância com o artigo 206, §3º, IV e V, do Código 

Civil e artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o 

processo, com resolução do mérito. Ainda, DETERMINO à secretaria que 

habilite nos autos o Dr. Geraldo Carlos de Oliveira, inscrito na OAB/MT sob 

o n. 4032, como advogado do Promovido, procuração constante ao ID 

29862293. Sem custas e honorários advocatícios, em razão do disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Preclusas as vias recursais, nada 

sendo requerido, transitado em julgado, ARQUIVE-SE. Submeto o presente 

Projeto de Sentença ao Juiz de Direito Dr. Rafael Siman Carvalho, para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Itiquira/MT, 20 de março de 

2020. HOTERLENE LOPES DE MORAES Juíza Leiga SENTENÇA Para que 

produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei 

nº 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual 

nº 270/07, HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga. 

Intimem-se as partes. Itiquira/MT, data registrada no sistema. Rafael Siman 

Carvalho Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000016-77.2017.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

JUPIRACI FERNANDES PESSOA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAFAEL SIMAN CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ITIQUIRA DESPACHO Processo: 

1000016-77.2017.8.11.0027. Vistos, etc. Defiro o pleito de ID 10070256. 

Encaminhem-se os autos a Conciliadora Judicial desta Comarca, para 

redesignação de audiência de conciliação. Às providências. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Itiquira/MT, 23 de 

março de 2020. Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010084-98.2016.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

GOITIQUIRA MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO NASCIMENTO SILVEIRA (REQUERIDO)

SEBASTIAO DOMINGO DA SILVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAFAEL SIMAN CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ITIQUIRA DESPACHO Processo nº 

8010084-98.2016.8.11.0027 Vistos etc. Trata-se de pedido de requisição 

de informações formulada pela parte autora a fim de obter possíveis 

endereços da parte requerida ID 69278665. Tendo em vista que a parte 

autora demonstrou ter esgotado todos os meios disponíveis para 

averiguar o endereço da parte requerida, em consonância com o princípio 

da cooperação, DEFIRO o pedido de ID 69278665, para consulta aos 

sistemas conveniados ao Tribunal de Justiça (BACENJUD e INFONJUD), 

com o fim de obter o endereço da parte requerida, devendo ser observado 

os dados constantes dos autos de qualificação. Na hipótese de 

localização de endereços diversos daqueles apresentados nos autos, 

proceda-se ao cumprimento do mandado de citação do requerido. Caso os 

endereços encontrados sejam idênticos aos que foram diligenciados, 

INTIME-SE a parte autora para que se manifeste, no prazo de 15 (quinze) 

dias, fornecendo endereço atualizado da parte requerida, sob pena de 

extinção do processo. Às providências. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Itiquira-MT, 23 de março de 2020. 

Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000040-08.2017.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

GOITIQUIRA MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON DENIS MARTINAZZO OAB - MS0013350A (ADVOGADO(A))

CAROLINE GOMES CHAVES BOBATO OAB - MS13524 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAYARA BATISTA GODEGUEZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAFAEL SIMAN CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ITIQUIRA DESPACHO Processo: 

1000040-08.2017.8.11.0027. Vistos, etc. Defiro o pedido de ID 22555496, 

no que tange ao cumprimento de sentença. Destarte, cite-se/intime-se a 

parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar a quantia 

devida, sob pena de acréscimo de multa de 10%, penhora de bens e 

protesto. Às providências. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Itiquira/MT, 23 de março de 2020. Rafael Siman Carvalho 

Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010054-63.2016.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

GOITIQUIRA MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA JOSE DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAFAEL SIMAN CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ITIQUIRA DECISÃO Processo: 

8010054-63.2016.8.11.0027. Vistos etc. Trata-se de pedido de requisição 

de informações formulada pela parte autora a fim de obter possíveis 

endereços da parte requerida ID 939775. Tendo em vista que a parte 

autora demonstrou ter esgotado todos os meios disponíveis para 

averiguar o endereço da parte requerida, em consonância com o princípio 

da cooperação, DEFIRO o pedido de ID 939775, para consulta aos 

sistemas conveniados ao Tribunal de Justiça (BACENJUD e INFONJUD), 

com o fim de obter o endereço da parte requerida, devendo ser observado 

os dados constantes dos autos de qualificação. Na hipótese de 

localização de endereços diversos daqueles apresentado nos autos, 

proceda-se ao cumprimento do mandado de citação do requerido. Caso os 

endereços encontrados sejam idênticos aos que foram diligenciados, 

INTIME-SE a parte autora para que se manifeste, no prazo de 15 (quinze) 

dias, fornecendo endereço atualizado da parte requerida, sob pena de 

extinção do processo. Às providências. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Itiquira-MT, 19 de março de 2020. 

Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000184-45.2018.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

GOITIQUIRA MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON DENIS MARTINAZZO OAB - MS0013350A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANAINA DAS NEVES PINHEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAFAEL SIMAN CARVALHO

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N ú m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000184-45.2018.8.11.0027 Polo Ativo: GOITIQUIRA MOVEIS E MATERIAIS 

DE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP Polo Passivo: JANAINA DAS NEVES 

PINHEIRO Vistos. Relatório dispensado nos termos do artigo 38 da Lei 

9.099/95. DECIDO. Trata-se de Execução de Título Extrajudicial proposta 

por GOITIQUIRA MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA – EPP, em 

face de JANAINA DAS NEVES PINHEIRO, todos qualificados nos autos. O 

Promovente requer a condenação do Promovido no valor de R$ 363,74 

(trezentos e sessenta e três reais e setenta e quatro centavos) referente 

a compras em seu estabelecimento não adimplidas. Sustenta a 

Promovente que o Promovido comprou materiais no total de R$ 1.810,00 

(um mil, oitocentos e dez reais), e que honrou com o pagamento da 

importância de R$ 1.504,84 (um mil, quinhentos e quatro reais e oitenta e 

quatro centavos), ficando inadimplente de um saldo remanescente no 

valor de R$ 305,16 (trezentos e cinco reais e dezesseis centavos). Em 

audiência de tentativa de conciliação realizada na data de 18 de setembro 

de 2018 às 08h30m, a mesma restou prejudicada em razão da ausência 

do Promovido, que não foi localizado no endereço declinado na exordial (ID 

15313974), sendo a Promovente intimada para apresentar endereço 

atualizado no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção e 

arquivamento do feito ((15413407). Conforme Certidão constante ao ID 

15982421, a parte Promovente não informou nos autos o novo endereço 

da parte Promovida. Pois bem, a parte Promovente nada manifestou, 

demonstrando desinteresse pelo prosseguimento do feito. Com efeito, é de 

se ressaltar que a parte Autora abandonou a causa por mais de trinta 

dias, não promovendo os atos e diligências que lhe competiam, gerando 

assim a causa para extinção da ação. Diante do exposto, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO, sem julgamento de mérito, com fundamento no que dispõe o 

art. 485, III, do CPC. Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão 

do disposto nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, 

ARQUIVE-SE os autos, com as baixas e anotações de praxe. Submeto o 

presente Projeto de Sentença ao Juiz de Direito Dr. Rafael Siman Carvalho, 

para apreciação e posterior homologação, nos termos do artigo 40 da Lei 

9099/95. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Itiquira/MT, 21 de março de 

2020. HOTERLENE LOPES DE MORAES Juíza Leiga SENTENÇA Para que 

produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei 

nº 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual 

nº 270/07, HOMOLOGO o projeto de sentença juntado nos autos. 

Intimem-se as partes.Arquivem-se, podendo ser desarquivados os autos 

sem custas quanto ao desarquivamento, caso necessário. Itiquira/MT, data 

registrada no sistema. Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000061-47.2018.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

DUVERCINO JOAQUIM TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAFAEL SIMAN CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ITIQUIRA PROJETO DE SENTENÇA Número do 

Processo: 1000061-47.2018.8.11.0027 Polo Ativo: DUVERCINO JOAQUIM 

TEIXEIRA Polo Passivo: VIVO S/A. Vistos. Relatório dispensado nos 

termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Os Juizados Especiais foram 

criados para cuidar das causas de menor complexidade, é norteado por 

princípios informadores, que sustentam todo o Sistema Especial, tais 

princípios estão enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma 

que o processo será orientado pelos princípios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade. 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. Ao 

sentenciar, o Juiz deve adotar, caso a caso, a decisão que entender mais 

justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum (art. 6° da Lei 9.099/95). Nesse sentido: “O Juiz não está obrigado 

a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos”. (RJTJSP, 115:207). Considerando que os 

elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para a 

formação de juízo seguro sobre o mérito da causa, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. 
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RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito cumulada com indenização por danos morais, 

ajuizada pela parte Promovente em face da Promovida, todos devidamente 

qualificados nos autos, requerendo a tutela jurisdicional para declarar a 

inexistência do débito apontado na inicial e a condenação da Ré em danos 

morais. Aduziu a parte Promovente que desconhece a dívida. Realizada 

audiência de tentativa de conciliação na data de 21 de fevereiro de 2019 

às 09h20m, a mesma restou inexitosa, em razão de ausência de acordo 

(ID 18192171). Contestação e impugnação foram apresentadas 

tempestivamente, conforme certidão junto ao ID 18368296 e 19247975). É 

a suma do essencial. MOTIVAÇÃO. Os autos estão maduros para a 

prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, 

não havendo vícios ou irregularidades a consertar, passo a análise das 

preliminares arguidas em sede de contestação. PRELIMINARES 1 - 

IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA Encontra-se a 

presente lide sob a esfera dos direitos tutelados pelo Código de Defesa do 

Consumidor. Em relação à inversão do ônus da prova, considerando a 

existência do mínimo de verossimilhança nos documentos carreados aos 

autos, em relação às alegações da exordial, vislumbro que estão 

presentes os requisitos do artigo 6°, VIII do Código de Defesa do 

Consumidor, logo, não acolho a preliminar arguida e defiro o requerimento 

do Promovente de inversão do ônus da prova. 2 – AUSÊNCIA DE 

EXTRATO OFICIAL DO SPC E SERASA. Rejeito a preliminar arguida, posto 

que, o extrato constante à exordial fora emitido por empresa credenciada 

à realização de consulta aos órgãos de proteção ao crédito, ficando 

demonstrada a inscrição do nome da parte Promovente pela Instituição 

Promovida, não provando esta de forma diversa. Analisadas as 

preliminares, passo a análise do mérito da demanda, e verifico que a 

pretensão da parte Promovente merece parcial acolhimento. Eis os 

motivos. A parte Promovente cumpriu com o que determina a Lei, nos 

termos do artigo 373, I, do CPC, trazendo aos autos prova de que seu 

nome foi negativado pela Promovida Temos por regra, que a 

responsabilidade pelas vendas e/ou serviços para clientes é da empresa 

que fornece diretamente ou disponibiliza os seus produtos. Tratando-se, 

no caso, de relação de consumo stricto sensu. Restou caracterizado o 

defeito do serviço e o dano decorrente desse defeito, cuidando-se, 

portanto, de responsabilidade objetiva, prevista 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). Sendo o ônus da prova 

relativo a essas hipóteses, do prestador do serviço, se ele não a produzir, 

será responsabilizado, como ocorre no presente caso. Assim, podemos 

concluir que a efetiva proteção ao consumidor, encontra ressonância no 

princípio geral da vulnerabilidade que, em última análise, busca garantir o 

princípio da isonomia, dotando os mais fracos de instrumentos que se lhes 

permitam litigar em condições de igualdades pelos seus direitos, seguindo 

a máxima de que a democracia nas relações de consumo significa tratar 

desigualmente os desiguais na exata medida de suas desigualdades, com 

o único fito de se atingir a tão almejada justiça social. Além disso, segundo 

a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, 

compete ao Réu alegar na contestação, toda matéria de defesa, expondo 

as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob 

pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. No caso, a 

Promovida, nada provou em relação aos fatos alegados, sustentando sua 

defesa na regularidade da contratação e na inclusão do nome do 

Promovente nos órgãos de proteção ao crédito por falta de pagamento, 

pugnando pela improcedência da ação. A comprovação da relação jurídica 

faz-se com a apresentação de contrato devidamente assinado. As faturas 

constantes à contestação não são hábeis a comprar a existência de 

contrato entabulado entre as partes. Ademais, o endereço constante nas 

faturas se diverge do comprovante de endereço trazido pelo Promovente. 

Deste modo, a parte promovida não desincumbiu do ônus imposto pela lei, 

vejamos: Artigo 373 - O ônus da prova incumbe: II - ao réu, quanto à 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 

Os fundamentos genéricos da defesa não são aptos para afastar a 

responsabilidade da parte Promovida quanto aos fatos comprovados pela 

parte Promovente. Ausentes os elementos que comprovem a relação 

contratual, resta configurada a indevida inscrição junto aos Órgãos de 

Proteção ao Crédito, o que impõe a declaração de sua inexistência. 

Ademais, as alegações da exordial acompanhadas dos documentos 

trazidos pela parte Promovente, são provas robustas, a ponto de se impor 

condenação à parte Promovida. Portanto, inadmissível a conduta da parte 

Promovida em negativar o nome da parte Promovente por dívida não 

contraída por ela, visto que, é de sua responsabilidade o cadastro dos 

clientes, o controle de vendas, bem como as cobranças, e por 

consequência, os danos decorrentes de cobranças indevidas, não sendo 

admissível a tese levantada na defesa. Tal fato, deixa evidente a 

desorganização da Promovida ao efetuar cadastro, vendas e cobranças 

dos clientes, cabendo a mesma exigir ao máximo informações acerca 

destes quando da celebração de contratos, no intuito de se evitar fraudes. 

Portanto, não podemos olvidar do velho brocardo latino - allegatio et non 

probatio quasi non allegatio, já que "As meras alegações, desprovidas de 

base empírica, nada significam juridicamente e não se prestam a produzir 

certeza" (STJ; 1ª Turma; ROMS nº 10873/MS; Rel. Min. José Delgado). 

Nesse passo, a Reclamada deve assumir o risco de sua própria conduta 

omissiva de cautela, não sendo concebível atribuir a falha no serviço ao 

consumidor. É indiscutível que a inscrição do nome da parte Promovente 

nos Órgãos de Proteção ao Crédito, causam abalo moral, humilhações, 

inconveniências e dissabores. E, considerando que o dano moral diz 

respeito à violação dos direitos referentes à dignidade humana, a doutrina 

especializada e a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça 

vêm entendendo que a consequência do dano encontra-se ínsita na 

própria ofensa, porquanto deflui da ordem natural das coisas, tomando-se 

como parâmetro a vida comum das pessoas. Nessa perspectiva, para a 

demonstração do dano moral basta a realização da prova do nexo causal 

entre a conduta (indevida ou ilícita), o resultado danoso e o fato. Isso 

porque se trata de hipótese de dano moral in re ipsa, que dispensa a 

comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas 

circunstâncias do fato. DANO MORAL - Negativação indevida - 

Desnecessidade da prova do dano que se presume - Recurso não 

provido?. (Destacamos). (TJSP - 1ª Tur. Cív. - APC nº 989090012186 - 

Des. Rel.: Alcides Leopoldo e Silva Júnior - DJU 04/02/2009). Súmula 22 da 

Turma Recursal de Mato Grosso, assim redigida: “A inserção indevida do 

nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o 

dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação 

preexistente.” (Aprovada em 19/09/2017). Dessa forma, resta evidente a 

ocorrência de danos morais em razão da negativação indevida do nome 

parte Promovente. Diante das situações expostas, concluo que os fatos e 

provas coligidas são determinantes para a condenação da Reclamada ao 

pagamento de indenização pelos prejuízos morais sofridos pela 

Reclamante, posto que, violado o princípio constitucional descrito no artigo 

5º, inciso X, da Constituição Federal: “São invioláveis a intimidade, a vida 

privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a 

indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação.” Por 

outro lado, é pacífico o entendimento doutrinário e jurisprudencial que, em 

se tratando de dano moral puro, como é o caso em tela, não é necessária 

a comprovação de sua extensão, bastando, para caracterizá-lo, a 

demonstração do nexo causal entre o evento danoso e a culpa, que 

restaram devidamente caracterizados. Para fixação do valor do dano 

moral devem ser consideradas as peculiaridades de cada caso, a 

proporcionalidade, razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o 

caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a 

repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico, a 

fim de evitar o enriquecimento ilícito da parte moralmente lesada. Nesse 

sentido se pronunciou a Turma Recursal Única de Mato Grosso: RECURSO 

INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO EM SERASA – DANO MORAL – 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE 

– TELAS SISTÊMICAS – PROVA UNILATERAL E SEM VALOR 

PROBATÓRIO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA – DANO MORAL 

CONFIGURADO IN RE IPSA – SENTENÇA INTEGRALMENTE REFORMADA – 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.A tese de defesa da parte Recorrida 

se baseia em telas sistêmicas as quais, conforme entendimento 

sedimentado pela Turma Recursal Única, são provas unilaterais 

desprovidas de qualquer valor probatório. Em razão do deferimento da 
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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 re ipsa 

(precedentes do STJ), sendo cabível a indenização pretendida. Via de 

consequência, imperioso afastar a condenação de litigância de má-fé 

imposta. Recurso conhecido e parcialmente provido. (...) Procedimento do 

Juizado Especial Cível 285278020178110002/2018, Turma Recursal Única, 

Juiz de Direito – Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes. Julgado em 

13/03/2018, Publicado no DJE 13/03/2018). À vista de tais critérios, tendo 

em vista o valor do apontamento, bem como, atenta aos patamares fixados 

pela jurisprudência da Turma Recursal Única de Mato Grosso em casos 

semelhantes, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo 

dano moral, a condenação no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Diante 

de todo exposto, julgo improcedente o pedido contraposto e a condenação 

da parte Promovente em litigância de má-fé. DISPOSITIVO POSTO ISTO e 

por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial, com arrimo no que dispõe o inciso I do artigo 

487, do Código de Processo Civil, o que faço com resolução do mérito, 

para: a) REJEITAR as preliminares arguidas em contestação; b) 

DECLARAR a inexistência do débito discutido nos autos, no valor de R$ 

120,57 (cento e vinte reais e cinquenta e sete centavos); c) DETERMINAR 

à Promovida que realize a exclusão definitiva do nome da parte 

Promovente dos Órgãos de Proteção ao Crédito, no prazo de 5 (cinco) 

dias, sob pena de aplicação de multa; d) CONDENAR a parte Promovida a 

pagar à parte Promovente o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título 

de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC a 

partir da publicação desta decisão, com acréscimo de juros legais, de 1% 

(um por cento) ao mês, desde a data do evento danoso, nos termos da 

Súmula 54 e 362 do STJ. e) JULGAR IMPROCEDENTE o pedido 

contraposto; f) JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de condenação do 

Promovente em litigância de má-fé; g) Transitado em julgado sem 

interposição de Recurso e havendo requerimento para o Cumprimento de 

sentença, INTIME-SE a parte Executada para que no prazo de 15 (quinze) 

dias, PAGUE a integralidade do débito, sob pena de aplicação de multa no 

percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor exigido, sem prejuízos 

dos atos processuais necessários à expropriação de tantos bens quantos 

forem necessários para a satisfação da obrigação (art. 523, §1º e §3º do 

Novo CPC). h) Esgotado o prazo para pagamento, com ou sem 

manifestação do Executado, INTIME-SE a parte Exequente para requerer o 

que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção 

do presente feito. Preclusas as vias recursais, transitado em julgado, nada 

sendo requerido, ARQUIVE-SE. Sem custas e honorários advocatícios, em 

razão do disposto nos artigos. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Submeto o 

presente Projeto de Sentença ao Juiz de Direito Dr. Rafael Siman Carvalho, 

para apreciação e posterior homologação, nos termos do artigo 40 da Lei 

9099/95. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Itiquira/MT, 21 de março de 

2020. HOTERLENE LOPES DE MORAES Juíza Leiga SENTENÇA Para que 

produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei 

nº 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual 

nº 270/07, HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga. 

Publique-se. Intimem-se as partes. Itiquira/MT, data registrada no sistema. 

Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000707-23.2019.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

TOCOL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO TAVARES DA SILVA OAB - MT21446/O 

(ADVOGADO(A))

SAMIRA PANIAGO DOS SANTOS OAB - MT26094/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

URIEL TRANSPORTES EIRELI - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAFAEL SIMAN CARVALHO

 

PROJETO DE SENTENÇA Número do Processo: 

1000707-23.2019.8.11.0027 Polo Ativo: TOCOL COMERCIO DE 

COMBUSTÍVEIS LTDA Polo Passivo: URIEL TRANSPORTES EIRELI - EPP 

Vistos. Relatório dispensado nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. 

DECIDO. Trata-se de Ação de Cobrança proposta por TOCOL COMERCIO 

DE COMBUSTíVEIS LTDA em face de URIEL TRANSPORTES EIRELI - EPP, 

todos qualificados nos autos. A Promovente requereu a condenação do 

Promovido no valor de R$ 7.887,41 (sete mil, oitocentos e oitenta e sete 

reais e quarenta e um centavos), referente a compras realizadas em seu 

estabelecimento que não foram adimplidas. Juntou aos autos Fatura do 

cliente, nota fiscal, Histórico de venda, Relatório de cliente e Planilha de 

cálculo. Pois bem, constata-se nos autos que a parte Promovida não foi 

citada em decorrência por não existir o número declinado na exordial, (ID 

25581585). Em audiência de tentativa de conciliação realizada na data de 

21/11/2019 às 13h15m, a mesma restou prejudicada em razão da 

ausência da parte Promovida, oportunidade que a Promovente foi 

devidamente intimada para no prazo de 10 (dez) dias informar o endereço 

atualizado do Promovido sob pena de extinção e arquivamento do feito (ID 

26359883). Conforme Certidão constante ao ID 27530549, a parte 

Promovente não manifestou nos autos quanto ao endereço atualizado do 

Promovido. Pois bem, a parte Promovente mesmo intimada, nada 

manifestou, demonstrando desinteresse pelo prosseguimento do feito. 

Conforme Certidão constante aos autos, a Promovente deixou transcorrer 

in albis o prazo, deixando de informar nos autos o endereço da parte 

Promovida. Consigno que a indicação do endereço da parte Ré é 

atribuição da parte Autora. Ademais, o nome, qualificação e endereço de 

parte é requisito essencial da inicial, nos termos do artigo 14, §1º, inciso I 

da Lei 9.099/95. Com efeito, é de se ressaltar que a parte Promovente não 

promoveu os atos que lhe incumbia, abandonando a causa por mais de 

trinta dias, gerando assim a extinção da ação, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil. Ante ao exposto, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem julgamento do mérito, com 

fundamento no que dispõe o artigo 485, III e IV do CPC c/c artigo 14, §1º, 

inciso I, da Lei 9.099/95. Sem custas e honorários advocatícios (artigos 54 

e 55, da Lei n. 9.099/95). Submeto o presente Projeto de Sentença ao Juiz 

de Direito Dr. Rafael Siman Carvalho, para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do artigo 40 da Lei 9099/95. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Itiquira/MT, 21 de março de 2020. HOTERLENE 

LOPES DE MORAES Juíza Leiga SENTENÇA Para que produza os seus 

devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c 

artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, 

HOMOLOGO o projeto de sentença juntado nos autos. Intimem-se as 

partes.Arquivem-se os autos, que poderão ser desarquivados sem custas 

para a parte quanto ao desarquivamento, caso necessário. Itiquira/MT, 

data registrada no sistema. Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000579-03.2019.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:
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GEOVANNA KAROLYNNE RODRIGUES MONTEIRO DE OLIVEIRA OAB - 

MT25453/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAFAEL SIMAN CARVALHO

 

SENTENÇA Número do Processo: 1000579.03.2019.8.11.0027 Polo Ativo: 

ARIVALDO RODRIGUES DO PRADO Polo Passivo: AYMORE Vistos. 

Relatório dispensado nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. 

Trata-se de Ação Anulatória de Débito cumulada com indenização por 

dano moral e material e pedido de tutela antecipada, proposta por 

ARIVALDO RODRIGUES DO PRADO em face de AYMORE, todos 

qualificados nos autos. Narra o Promovente que está sendo cobrado de 

dívida que desconhece, pleiteando a rescisão do contrato, com a exclusão 

de seu nome dos Órgãos de Proteção ao Crédito e danos morais. Como se 

vê no ID 22538929 a parte Promovente ajuizou Ação perante a Justiça 

Comum, sendo declinada a competência para o Juizado Especial Cível em 

razão do valor da causa. Ato posterior, o Promovente requereu a 

desistência da Ação (evento n. 25973080). A Promovida apresentou 

contestação (ID 27590884). Pois bem, o presente caso não coaduna com 

o determinado no artigo 485, § 4º, do CPC, tendo em vista que o pedido de 

desistência foi anterior à Contestação apresentada. Ademais, constato 
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que o Promovente novamente ajuizou ação perante a Justiça Comum sob o 

n. 1000807.75.2019.8.11.0027, tendo realizado acordo em audiência de 

conciliação, sendo o mesmo homologado. Assim, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, VIII do 

Código de Processo Civil. Sem custas e sem honorários advocatícios, em 

razão do disposto nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido, ARQUIVE-SE. Submeto o presente 

Projeto de Sentença ao Juiz de Direito Dr. Rafael Siman Carvalho, para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do artigo 40 da Lei 

9099/95. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Itiquira/MT, 21 de março de 

2020. HOTERLENE LOPES DE MORAES Juíza Leiga SENTENÇA Para que 

produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei 

nº 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual 

nº 270/07, HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga. 

Publique-se. Intimem-se as partes.Arquivem-se os autos, podendo ser 

desarquivados sem custas quanto ao desarquivamento, caso necessário. 

Itiquira/MT, data registrada no sistema. Rafael Siman Carvalho Juiz de 

Direito.
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Parte(s) Polo Passivo:
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Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAFAEL SIMAN CARVALHO

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000739-28.2019.8.11.0027 Polo Ativo: WANDERLEI CESAR DOS SANTOS 

Polo Passivo: BANCO BRADESCO Vistos, Relatório dispensado nos 

termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Os Juizados Especiais foram 

criados para cuidar das causas de menor complexidade, é norteado por 

princípios informadores, que sustentam todo o Sistema Especial, tais 

princípios estão enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma 

que o processo será orientado pelos princípios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade. 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. Ao 

sentenciar, o Juiz deve adotar, caso a caso, a decisão que entender mais 

justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum, conforme artigo 6° da Lei 9.099/95. Nesse sentido: “O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos”. (RJTJSP, 115:207). 

Considerando que os elementos probatórios constantes dos autos são 

suficientes, para a formação de juízo seguro sobre o mérito da causa, 

passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil. RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Trata-se de 

Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com indenização 

por danos morais, proposta por WANDERLEI CESAR DOS SANTOS em 

desfavor de BANCO BRADESCO S/A, ambos devidamente qualificados 

nos autos. A parte Promovente narra que ao tentar efetuar compra no 

comércio, tomou ciência da inclusão de seu nome junto aos Órgãos de 

Proteção ao Crédito, por um débito ilegítimo, oriundo de contrato que 

desconhece. Realizada audiência de tentativa de conciliação, esta restou 

inexitosa, em razão de ausência de acordo entre as partes. Contestação e 

impugnação foram apresentadas tempestivamente. É a suma do essencial. 

MOTIVAÇÃO Encontra-se a presente lide, sob a esfera dos direitos 

tutelados pelo Código e Defesa do Consumidor, e diante da 

hipossuficiência da parte Promovente com relação à empresa Promovida, 

inverto o ônus probatório, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC. Os autos 

estão maduros para a prolação de sentença. Observado o rito 

estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a 

consertar, passo a análise das preliminares arguidas em contestação. 

PRELIMINARES 1– INÉPCIA DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE EXTRATO 

OFICIAL DO SPC E SERASA. Rejeito a preliminar arguida, posto que, o 

extrato constante à exordial fora emitido por empresa credenciada à 

realização de consulta aos órgãos de proteção ao crédito, ficando 

demonstrada a inscrição do nome da parte Promovente pela Instituição 

Promovida, não fazendo esta de forma diversa. Analisada a preliminar, 

passo ao exame do mérito da demanda, e verifico que a pretensão da 

parte Promovente merece parcial acolhimento. Eis os motivos. O Código de 

Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que: O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos. Conquanto a Promovida tenha 

aduzido ser lícita a negativação do nome da parte Promovente, ante a sua 

inadimplência, não apresentou cópia do contrato que menciona, não 

comprovando a relação jurídica existente entre as partes. Cabe a 

Promovida alegar fato impeditivo da parte Promovente e provar o alegado, 

sob pena de prevalecer a versão posta na inicial. Além disso, segundo a 

regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete 

ao Réu alegar na contestação, toda matéria de defesa, expondo as 

razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena 

de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. No caso, a empresa 

Promovida, nada provou em relação aos fatos alegados, sustentando sua 

defesa na regularidade da contratação e na inclusão do nome do 

Promovente nos órgãos de proteção ao crédito por falta de pagamento, 

pugnando pela improcedência da ação. Frisa-se, a comprovação da 

relação jurídica faz-se com a apresentação de contrato devidamente 

assinado, ou até verbal, com áudio de gravação pelo canal de 

atendimento. Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização indevida dos 

dados pessoais da parte Promovente. Cumpre à prestadora de serviços 

agir com a diligência necessária a impedir fraudes que possam acarretar 

prejuízo aos seus clientes e a terceiros. Deste modo, a parte promovida 

não desincumbiu do ônus imposto pela lei, vejamos: Artigo 373 - O ônus da 

prova incumbe: II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor. Os fundamentos genéricos da 

defesa não são aptos para afastar a responsabilidade da parte Promovida 

quanto aos fatos comprovados pela parte Promovente. 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 ao contrato 

questionado são inexigíveis. Ausentes os elementos que comprovem a 

relação contratual, resta configurada a indevida inscrição junto aos 

Órgãos de Proteção ao Crédito, o que impõe a declaração de sua 

inexistência. DO DANO MORAL No que tange ao pedido de condenação da 

Promovida em danos morais, a parte Promovente não teve a mesma sorte, 

posto que, em análise do extrato juntado nos autos, verifica-se que a 

mesma já possuía outro registro desabonatório em seu nome, quando da 

tentativa de compra no comércio, e à época da propositura da ação. 

Quanto à outra restrição a Promovente nada trouxe ao processo 

comprovando que a mesma está sendo discutida judicialmente. Quando a 

Promovida lançou o nome da Promovente no rol de inadimplentes, a mesma 

já se encontrava negativada, e, conforme Súmula 385 do STJ, não cabe 

indenização por dano moral, vejamos: “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 

é possível reconhecer que o consumidor tenha experimentado qualquer 

sentimento vexatório ou humilhante com a inscrição indevida, porque a 

situação não lhe seria incomum. Nesse sentido: “RECURSO INOMINADO – 

RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

– INSCRIÇÃO EM SERASA – DANO MORAL – SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – ORIGEM DO 

DÉBITO NÃO COMPROVADA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – 

EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO PREEXISTENTE (Súmula 385 STJ) – 

SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE. 

PROVIDO. A parte Recorrida alega que o autor possui relação jurídica e 

junta termo de Confissão de dívida e parcelamento de débitos realizado em 

2015. No entanto o valor dos débitos parcelados nada tem em comum com 

a negativação, pois o valor e data de vencimento são diversos. Em razão 

do deferimento da inversão do ônus da prova, a incumbência de 

comprovar a existência do contrato, a origem da dívida, sua legitimidade e 

a legalidade da restrição apontada é da empresa Ré, ante a 

hipossuficiência técnica do consumidor. Diante da inexistência de provas 

da contratação dos serviços questionados, seja ela expressa, através de 
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assinatura de contrato, ou verbal, através de canais de atendimento 

telefônico, os débitos vinculados a estes contratos são inexigíveis, não 

podendo exigir de quaisquer das partes, tampouco do consumidor, a 

produção de prova ou contraprova de fato negativo. Reconhecendo a 

inexigibilidade dos débitos, também é indevida a restrição apontada. No 

entanto, o pleito indenizatório é improcedente, haja vista a existência de 

restrição pretérita, aplicando-se o teor da Súmula 385, do STJ. Recurso 

conhecido e parcialmente provido. (TJ/MT – Turma Recursal única. 

Recurso Inominado nº.: 0016897-27.2017.811.0002. JUIZ RELATOR 

MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES. Data do Julgamento: 

08/06/2018). Assim, considero não haver abalo moral no caso em apreço, 

não fazendo jus à indenização pleiteada, decorrente de abalo de crédito, 

uma vez que, a parte Promovente ficou impossibilitada de realizar 

transações, seja bancária ou comercial, não só pela inscrição lançada 

pela Promovida, visto que, seu crédito já está abalado pela sua recorrente 

inadimplência. Ademais, a parte Promovente sequer realizou pedido em 

sede de liminar para exclusão de seu nome junto aos Cadastros de 

Inadimplentes, demonstrando que a contestada restrição não lhe causa 

nenhum prejuízo. Neste sentido: DANO MORAL - INEXISTÊNCIA - MERO 

DISSABOR - DEVEDOR CONTUMAZ. 1- Em se tratando de devedor 

contumaz, é indiscutível que o mesmo não está incólume perante o meio 

social, razão pela qual não há lesão à sua imagem ou à boa-fama. 2- Não 

merece juízo de reforma sentença que se baseou nas provas constantes 

dos autos; 3. Assim, chega-se à conclusão de que, com os elementos de 

que dispõe os autos, o Meritíssimo Juiz sentenciante não poderia prolatar 

outra decisão que não esta, objeto do presente recurso; 4. A sentença, 

pois, está escorreita, não estando a merecer reforma; ao contrário, tendo 

sido precisa, merece ser confirmada pelos seus próprios e jurídicos 

fundamentos. (RI 450/2010, DR. JOSÉ ANTONIO BEZERRA FILHO, 4ª 

TURMA RECURSAL, Julgado em 17/06/2010, Publicado no DJE 

29/09/2010). APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CESSÃO DE 

CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. ARTIGO 290 CC. INEFICÁCIA 

PERANTE O DEVEDOR. DANO MORAL INDEVIDO. VÁRIAS RESTRIÇÕES. 

DEVEDOR CONTUMAZ. Incontroversa a cessão de direitos firmada entre a 

Loja Ponto Frio e a ré. Decorre de expressa determinação legal a prévia 

notificação da devedora acerca da cessão de crédito, sob pena de sua 

ineficácia, consoante o artigo 290 do CC. No entanto, não tendo a autora 

sido notificada acerca da cessão, inexigível se torna o débito até o 

ajuizamento da ação e incabível a negativação da devedora em órgão de 

proteção ao crédito. Indevida a concessão de indenização em virtude da 

existência de outras restrições, as quais desnaturam o alegado dano, 

ainda que a requerida tenha agido ilicitamente inserindo o nome da autora 

junto aos órgãos de proteção ao crédito. Reconhecimento de indenização 

no caso concreto banalizaria o instituto do dano moral, porquanto a 

inscrição indevida da autora não ocasionou ofensa aos direitos de 

personalidade, consolidando apenas uma situação já existente, que 

sequer foi objeto de impugnação pela devedora. Apelação desprovida. 

(Apelação Cível Nº 70027905587, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Romeu Marques Ribeiro Filho, Julgado em 06/05/2009). 

Dessa forma, não há dano moral presumido pela inscrição indevida 

realizada pela Promovida, pois o abalo de crédito, que embasa esta 

presunção já existia em decorrência de outros cadastros. Portanto, 

havendo dois ou mais apontamentos negativos em nome da parte 

Promovente, o dano moral não se presume, cabendo ao consumidor 

comprovar o efetivo prejuízo suportado em decorrência da inscrição 

indevida, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do artigo 373, I do 

CPC. Consigno ainda que, a obrigação de notificar o devedor da inscrição, 

é do Órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito, conforme 

Súmula 359 do Superior Tribunal de Justiça. Assim, considero não haver 

abalo moral no caso em apreço, não fazendo a Promovente jus à 

indenização por dano moral, decorrente de restrição junto ao Órgão de 

Proteção ao Crédito. Pelo exposto, julgo improcedente o pedido de 

condenação do Promovente em litigância de má-fé. DISPOSITIVO POSTO 

ISTO e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO, com arrimo no que dispõe o inciso I do 

artigo 487, do Código de Processo Civil, o que faço com resolução do 

mérito, para: a) REJEITAR a preliminar arguida em contestação; b) 

DECLARAR a inexistência do débito apontado na exordial no valor de R$ 

196,56 (cento e noventa e seis reais e cinquenta e seis centavos); c) 

DETERMINAR a Promovida que realize o cancelamento definitivo da 

inscrição do nome da parte Promovente das entidades de restrição ao 

crédito sobre o débito discutido nos autos, sob pena de incorrer em multa 

a ser fixada; d) JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de condenação da 

Promovida em danos morais; e) JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de 

condenação da parte Promovente em litigância de má-fé. f) Transitado em 

julgado sem interposição de Recurso e havendo requerimento para o 

Cumprimento de sentença, INTIME-SE a parte Executada para que no 

prazo de 15 (quinze) dias, PAGUE a integralidade do débito, sob pena de 

aplicação de multa no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor 

exigido, sem prejuízos dos atos processuais necessários à expropriação 

de tantos bens quantos forem necessários para a satisfação da 

obrigação (art. 523, §1º e §3º do Novo CPC). g) Esgotado o prazo para 

pagamento, com ou sem manifestação do Executado, INTIME-SE a parte 

Exequente para requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção do presente feito. Preclusas as vias recursais, 

transitado em julgado, nada sendo requerido, ARQUIVE-SE. Sem custas e 

honorários advocatícios, em razão do disposto nos artigos. 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Submeto o presente Projeto de Sentença ao Juiz de Direito Dr. 

Rafael Siman Carvalho, para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do artigo 40 da Lei 9099/95. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Itiquira/MT, 21 de março de 2020. HOTERLENE LOPES DE MORAES Juíza 

Leiga SENTENÇA Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos 

termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da 

Lei Complementar Estadual nº 270/07, HOMOLOGO o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga. Publique-se. Intimem-se as partes. Itiquira/MT, 

data registrada no sistema. Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000250-88.2019.8.11.0027

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:

EDINALDO GONCALVES FERREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL SIMAN CARVALHO

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N ú m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000250-88.2019.8.11.0027 Polo Ativo: GOIAS COMERCIAL DE 

VETERINARIA, MATERIAIS E MOVEIS LTDA - ME Polo Passivo: EDINALDO 

GONÇALVES FERREIRA Vistos. Relatório dispensado nos termos do artigo 

38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Trata-se de Ação de Execução de Título 

Extrajudicial proposta por GOIAS COMERCIAL DE VETERINARIA, 

MATERIAIS E MOVEIS LTDA - ME, em face de EDINALDO GONCALVES 

FERREIRA, todos qualificados nos autos. A Promovente requereu a 

condenação do Promovido no valor R$ 2.787,60 (dois mil setecentos e 

oitenta e sete reais e sessenta centavos), referente a compras realizadas 

em seu estabelecimento que não foram adimplidas. Sustenta a Promovente 

que tentou de todas as formas solucionar a questão amigavelmente, o que 

suas tentativas restaram infrutíferas. Pois bem, constata-se nos autos que 

a parte Promovida não foi citada em decorrência de não ter sido localizada 

no endereço declinado na exordial, (ID n. 25307041). Em audiência de 

tentativa de conciliação realizada na data de 13/11/2019 às 15h15m, a 

Promovente foi devidamente intimada para no prazo de 05 (cinco) requerer 

o que entender cabível (ID 29903980). Conforme consta nos autos (ID 

26605580) a parte Promovente não manifestou nos autos quanto ao novo 

endereço da parte Promovida. Pois bem, a parte Promovente mesmo 

intimada, nada manifestou, demonstrando desinteresse pelo 

prosseguimento do feito e deixou transcorrer in albis o prazo, deixando de 

informar nos autos o endereço do Promovido. Consigno que a indicação 

do endereço da parte Ré é atribuição da parte Autora. Ademais, o nome, 

qualificação e endereço de parte é requisito essencial da inicial, nos 

termos do artigo 14, §1º, inciso I da Lei 9.099/95. Com efeito, é de se 

ressaltar que a parte Exequente não promoveu os atos que lhe incumbia, 

abandonando a causa, gerando assim a extinção da ação, sem resolução 

do mérito, nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil. Ante 

ao exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem julgamento do mérito, 

com fundamento no que dispõe o artigo 485, III e IV do CPC c/c artigo 14, 

§1º, inciso I, da Lei 9.099/95. Sem custas e honorários advocatícios 

(artigos 54 e 55, da Lei n. 9.099/95). Submeto o presente Projeto de 

Sentença ao Juiz de Direito Dr. Rafael Siman Carvalho, para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do artigo 40 da Lei 9099/95. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Itiquira/MT, 21 de março de 2020. 
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HOTERLENE LOPES DE MORAES Juíza Leiga SENTENÇA Para que produza 

os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 

9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 

270/07, HOMOLOGO o projeto de sentença juntado nos autos. Intimem-se 

as partes.Arquivem-se os autos. Itiquira/MT, data registrada no sistema. 

Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000276-86.2019.8.11.0027

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:

CLAUDINEI COELHO DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL SIMAN CARVALHO

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N ú m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000276-86.2019.8.11.0027 Polo Ativo: GOIAS COMERCIAL DE 

VETERINARIA, MATERIAIS E MOVEIS LTDA - ME Polo Passivo: CLAUDINEI 

COELHO DE SOUZA Vistos. Relatório dispensado nos termos do artigo 38 

da Lei 9.099/95. DECIDO. Trata-se de Ação de Execução de Título 

Extrajudicial proposta por GOIAS COMERCIAL DE VETERINARIA, 

MATERIAIS E MOVEIS LTDA - ME, em face de CLAUDINEI COELHO DE 

SOUZA, todos qualificados nos autos. A Promovente requereu a 

condenação do Promovido no valor R$ 3.320,81 (três mil, trezentos e vinte 

reais e oitenta e um centavos), referente a compras realizadas em seu 

estabelecimento que não foram adimplidas. Sustenta a Promovente que 

tentou de todas as formas solucionar a questão amigavelmente, o que 

suas tentativas restaram infrutíferas. Juntou aos autos Contrato de Venda 

a Crédito com Reserva de Domínio e planilha de cálculo. Pois bem, 

constata-se nos autos que a parte Promovida não foi citada em 

decorrência de não ter sido localizada no endereço declinado na exordial, 

(ID n. 25308234). Em audiência de tentativa de conciliação realizada na 

data de 13/11/2019 às 15h45m, a Promovente foi devidamente intimada 

para no prazo de 05 (cinco) requerer o que entender cabível (ID 

26130029). Conforme consta nos autos (ID 27527841) a parte Promovente 

não manifestou nos autos quanto ao novo endereço da parte Promovida. 

Pois bem, a parte Promovente mesmo intimada, nada manifestou, 

demonstrando desinteresse pelo prosseguimento do feito e deixou 

transcorrer in albis o prazo, deixando de informar nos autos o endereço 

do Promovido. Consigno que a indicação do endereço da parte Ré é 

atribuição da parte Autora. Ademais, o nome, qualificação e endereço de 

parte é requisito essencial da inicial, nos termos do artigo 14, §1º, inciso I 

da Lei 9.099/95. Com efeito, é de se ressaltar que a parte Exequente não 

promoveu os atos que lhe incumbia, abandonando a causa, gerando assim 

a extinção da ação, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, III, 

do Código de Processo Civil. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem julgamento do mérito, com fundamento no que dispõe o 

artigo 485, III e IV do CPC c/c artigo 14, §1º, inciso I, da Lei 9.099/95. Sem 

custas e honorários advocatícios (artigos 54 e 55, da Lei n. 9.099/95). 

Submeto o presente Projeto de Sentença ao Juiz de Direito Dr. Rafael 

Siman Carvalho, para apreciação e posterior homologação, nos termos do 

artigo 40 da Lei 9099/95. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Itiquira/MT, 

21 de março de 2020. HOTERLENE LOPES DE MORAES Juíza Leiga 

SENTENÇA Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos 

termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da 

Lei Complementar Estadual nº 270/07, HOMOLOGO o projeto de sentença 

juntado nos autos. Intimem-se as partes.Arquivem-se os autos de 

imediato, sendo que poderão ser desarquivados sem custas caso 

necessário. Itiquira/MT, data registrada no sistema. Rafael Siman Carvalho 

Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000480-33.2019.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA MARTINS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR MARTINS SANTOS OAB - MT0018580A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

RAFAEL SIMAN CARVALHO

 

SENTENÇA Número do Processo: 1000480-33.2019.8.11.0027 Polo Ativo: 

DÉBORA MARTINS SANTOS Polo Passivo: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, Relatório dispensado nos termos 

do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Os Juizados Especiais foram 

criados para cuidar das causas de menor complexidade, é norteado por 

princípios informadores, que sustentam todo o Sistema Especial, tais 

princípios estão enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma 

que o processo será orientado pelos princípios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade. 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. Ao 

sentenciar, o Juiz deve adotar, caso a caso, a decisão que entender mais 

justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum, conforme artigo 6° da Lei 9.099/95. Nesse sentido: “O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos”. (RJTJSP, 115:207). 

Considerando que os elementos probatórios constantes dos autos são 

suficientes, para a formação de juízo seguro sobre o mérito da causa, não 

havendo necessidade de ouvir as partes em audiência de instrução e 

julgamento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 

355, I, do Código de Processo Civil. RESUMO DOS FATOS RELEVANTES 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de débito cumulada com 

Indenização por Danos Morais com pedido de Tutela antecipada, ajuizada 

pela Promovente em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ambos devidamente qualificados nos 

autos. Aduz a Promovente que é usuária dos serviços de eletricidade sob 

a unidade consumidora n. 6/1030063-0. Narra que está sendo cobrada do 

valor de R$ 3.961,18 (três mil, novecentos e sessenta e um reais e dezoito 

centavos), referente a cobrança de recuperação de consumo. Realizada 

audiência de tentativa de conciliação, esta restou inexitosa, em razão de 

ausência de acordo entre as partes (ID 24052130). Contestação e 

impugnação foram apresentadas tempestivamente (ID 24518355 e 

26139611). É a suma do essencial. MOTIVAÇÃO. Encontra-se a presente 

lide, sob a esfera dos direitos tutelados pelo Código e Defesa do 

Consumidor, e diante da hipossuficiência da parte Promovente com 

relação à empresa Promovida, inverto o ônus probatório, nos termos do 

art. 6º, VIII, do CDC. Os autos estão maduros para a prolação de 

sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo 

vícios ou irregularidades a consertar,passo a análise das preliminares 

arguidas em contestação. – PRELIMINARES 1 – POSSIBILIDADE DA 

COBRANÇA. Deixo de analisar a preliminar, tendo em vista que a tese 

arguida, será julgada no mérito da demanda. 2 - DA NECESSIDADE DE 

PROVA PERICIAL E INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL Rejeito a 

preliminar alegada na peça de bloqueio, de incompetência absoluta do 

Juizado Especial Cível em decorrência da complexidade da prova e 

necessidade de perícia, tendo em vista que, os documentos constantes 

aos autos são suficientes para o julgamento da causa, não havendo 

necessidade de prova pericial. Analisadas as preliminares, passo ao 

julgamento do mérito e verifico que a pretensão da parte Promovente 

merece parcial acolhimento. Eis os motivos. Da documentação juntada aos 

autos, verifica-se que, houve uma má prestação de serviço pela 

Promovida, visto que, arbitrou valor unilateral referente à suposto 

consumo da unidade consumidora da parte Promovente, alegando 

anormalidade no medidor, gerando fatura com valor que coloca o 

consumidor em desvantagem. A Promovente juntou aos autos Termo de 

Ocorrência e Inspeção - TOI n. 510560, onde consta “desvio direto de 

fase de entrada sem passar pela medição”. Juntou ainda agendamento de 

avaliação técnica de medidor, a ser realizada pelo IPEM-MT. Trouxe ainda 

comprovante de protesto em seu nome, lançado pela Promovida, com 

vencimento em 20/06/2019, no valor do débito aqui discutido, que 

acrescido das custas do cartório, perfaz a quantia de R$ 4.162.85 (quatro 

mil, cento e sessenta e dois reais e oitenta e cinco centavos). A 

Promovida em sua defesa, nada trouxe para comprovar aquilo que alega, 

demonstra que todos os atos praticados por ela foi sem conhecimento do 
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consumidor. O Código de Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 

que: O fornecedor de serviços responde, independentemente da 

existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. 

Havendo problemas na Unidade Consumidora, como aqui alegado, não 

registrando o valor correto de consumo no medidor, e havendo a 

realização de vistoria, deveria a Promovida notificar a Promovente para 

comparecer ao ato de inspeção. Convém ressaltar que o procedimento 

para apuração de irregularidade em medidor de energia elétrica deve 

obedecer ao disposto na Resolução 414 da ANEEL. No artigo 129 da 

referida Resolução consta o seguinte: “Art. 129. Na ocorrência de indício 

de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências 

necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não 

faturado ou faturado a menor. § 1º A distribuidora deve compor conjunto 

de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio 

dos seguintes procedimentos: I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção 

– TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta 

Resolução; II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida 

pelo consumidor ou por seu representante legal; III – elaborar relatório de 

avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais 

equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica 

de que trata o inciso II; IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e 

grandezas elétricas; e V – implementar, quando julgar necessário, os 

seguintes procedimentos: a) medição fiscalizadora, com registros de 

fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias 

consecutivos; e b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos. § 2º 

Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que 

acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo. § 3º 

Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve 

ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita 

a comprovação do recebimento. § 4º O consumidor tem 15 (quinze) dias, a 

partir do recebimento do TOI, para informar à distribuidora a opção pela 

perícia técnica no medidor e demais equipamentos, quando for o caso, 

desde que não se tenha manifestado expressamente no ato de sua 

emissão. § 5º Nos casos em que houver a necessidade de retirada do 

medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve 

acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, 

mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou 

àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de 

transporte adequado para realização da avaliação técnica. § 6º A 

avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela 

Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, 

desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos 

calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo 

ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o 

consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º. § 7º 

Na hipótese do §6º, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por 

escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de 

antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para 

que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de 

representante nomeado. § 8º O consumidor pode solicitar, antes da data 

previamente informada pela distribuidora, uma única vez, novo 

agendamento para realização da avaliação técnica do equipamento. § 9º 

Caso o consumidor não compareça à data previamente informada, 

faculta-se à distribuidora seguir cronograma próprio para realização da 

avaliação técnica do equipamento, desde que observado o disposto no § 

7º. § 10. Comprovada a irregularidade nos equipamentos de medição, o 

consumidor será responsável pelos custos de frete e da perícia técnica, 

caso tenha optado por ela, devendo a distribuidora informá-lo previamente 

destes custos, vedada a cobrança de demais custos. § 11. Os custos de 

frete de que trata o § 10 devem ser limitados ao disposto no § 10 do art. 

137.” (negritei) Em entendimento jurisprudencial: EMENTA: RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. 

RELAÇÃO DE CONSUMO. ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINAR DE 

CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO ACOLHIDA. FATURA CONTESTADA. 

TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO REALIZADA DE FORMA 

UNILATERAL. OFENSA AO DIREITO DE DEFESA. DESATENDIMENTO AO 

PROCEDIMENTO PREVISTO NA RESOLUÇÃO N.º 414/2010. DECLARAÇÃO 

DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO QUESTIONADO. SUBSTITUIÇÃO DO 

MEDIDOR QUE SE IMPÕE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade, 

quando o Recorrente confronta as razões de sua inconformidade com os 

fundamentos da decisão hostilizada. 2. Consoante jurisprudência pacífica 

do STJ “não há cerceamento de defesa quando o magistrado, com base 

em suficientes elementos de prova e objetiva fundamentação, julga 

antecipadamente a lide”. (AgRg no REsp 1206422-TO). In casu, a matéria 

posta sob exame reclama unicamente provas documentais, sendo que 

prova testemunhal alguma seria capaz de elidir eventual (d)eficiência das 

provas já encartadas nos autos. 3. Trata-se de ação indenizatória em que 

o Recorrente RAFAEL ANGELO DAL BO postula pela desconstituição de 

débito e reparação por danos morais, em razão da emissão de fatura de 

recuperação de consumo. 4. Quando há cobrança de valores exorbitantes 

no consumo de energia elétrica e o consumidor contesta o faturamento, a 

concessionária de energia tem o dever de proceder à aferição dos 

medidores (artigo 137 da Resolução Normativa n.º 414/2010 da ANEEL). 5. 

Não havendo comprovação de que a inspeção ( TOI ) e o procedimento 

administrativo (Perícia) tenham sido acompanhados pelo Recorrente - em 

total ofensa ao direito de defesa-, tem-se como abusiva a conduta 

adotada pela empresa Recorrida, uma vez que produziu prova de forma 

unilateral, em total desacerto com as normas contidas na Resolução n.º 

414/2010 da ANEEL, sendo a declaração de inexistência do débito 

referente à fatura de recuperação de consumo e substituição do medidor 

instalada na residência do consumidor, medidas que de rigor se impõem. 6. 

Como cediço, compete a Recorrida cumprir rigorosamente as disposições 

insertas na Resolução n.º 414/2010, que dispõe sobre os procedimentos 

que devem ser adotados quando da ocorrência de violação dos 

equipamentos e instalações de medição, mister do qual não se 

desincumbiu. 7. Sentença reformada. 8. Recurso conhecido e provido. 

Recurso Inominado: 1000390-83.2019.8.11.0040 Origem: JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL DE SORRISO/MT Recorrente: RAFAEL ANGELO DAL BO 

Recorrida: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA Data do 

Julgamento: 03/12/2019. “RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. 

FATURA EVENTUAL. TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO (TOI) SEM 

ASSINATURA DO CONSUMIDOR. COBRANÇA IRREGULAR. RECURSO 

PROVIDO. 1. Para que se considere regular a cobrança a título de 

recuperação de consumo, deve a concessionária comprovar que o 

consumidor foi notificado para comparecer ao ato de inspeção do medidor, 

nos termos da Resolução 414 da ANEEL. 2.Uma vez considerado irregular 

o procedimento para apurar a recuperação do consumo, não é exigível a 

correspondente fatura. 3. Recurso provido. (TURMA RECURSAL ÚNICA DE 

MT. Recurso Cível Nº 0017123-40.2014.811.0001. JUIZ RELATOR: 

NELSON DORIGATTI). No caso dos autos, a defesa não se desincumbiu 

do ônus que lhe cabia, e nada trouxe a seu favor, para comprovar que 

realizou a vistoria no medidor da Promovente, obedecendo o procedimento 

na forma disposta pela Agência Reguladora. Prescreve o artigo 373, II, do 

CPC – “O ônus da prova incumbe: II - ao réu, quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Ainda, a Promovida 

não trouxe aos autos, registro fotográfico, ou vídeo, sequer instruiu sua 

defesa com Laudo do INMETRO atestando a existência de irregularidade 

no medidor. Consigno ainda que, o histórico de consumo constante ao ID 

24297454, demonstra que a UC da Promovente não sofreu alteração apta 

a comprovar o desvio de energia. Destarte, não há como reconhecer a 

legalidade da apontada anormalidade no medidor da Promovente, visto 

que, a parte Promovida agiu em desacordo com as normas que regem o 

procedimento adotado pela ANEEL. Pelo exposto, não há que se falar em 

legalidade da cobrança, o que a declaração de inexigibilidade do débito 

cobrado a título de recuperação de consumo, é medida que se impõe. 

DANO MORAL Quanto ao pedido de condenação da Promovida em danos 

morais, consigno que as alegações trazidas à exordial, acompanhadas 

dos documentos que a acompanham, são provas robustas, a ponto de se 

impor condenação à parte Promovida. Inadmissível a conduta da parte 

Promovida em proceder de forma unilateral, apenas comunicando o cliente 

do débito e após lançar seu nome junto ao rol de inadimplentes. Nesse 

passo, a Promovida deve assumir o risco de sua própria conduta omissiva 

de cautela, não sendo concebível atribuir a falha no serviço ao 

consumidor. É indiscutível que a inscrição do nome da parte Promovente 

nos Órgãos de Proteção ao Crédito, causam abalo moral, humilhações, 

inconveniências e dissabores. E, considerando que o dano moral diz 

respeito à violação dos direitos referentes à dignidade humana, a doutrina 

especializada e a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça 

vêm entendendo que a consequência do dano encontra-se ínsita na 

própria ofensa, porquanto deflui da ordem natural das coisas, tomando-se 
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como parâmetro a vida comum das pessoas. Nessa perspectiva, para a 

demonstração do dano moral basta a realização da prova do nexo causal 

entre a conduta (indevida ou ilícita), o resultado danoso e o fato. Isso 

porque, se trata de hipótese de dano moral in re ipsa, que dispensa a 

comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas 

circunstâncias do fato. DANO MORAL - Negativação indevida - 

Desnecessidade da prova do dano que se presume - Recurso não 

provido?. (Destacamos). (TJSP - 1ª Tur. Cív. - APC nº 989090012186 - 

Des. Rel.: Alcides Leopoldo e Silva Júnior - DJU 04/02/2009). Súmula 22 da 

Turma Recursal de Mato Grosso, assim redigida: “A inserção indevida do 

nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o 

dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação 

preexistente.” (Aprovada em 19/09/2017). Dessa forma, resta evidente a 

ocorrência de danos morais em razão da negativação indevida do nome 

da parte Promovente. Diante das situações expostas, constato que os 

fatos e provas coligidas são determinantes para a condenação da 

Promovida ao pagamento de indenização pelos prejuízos morais sofridos 

pela Promovente, posto que, violado o princípio constitucional descrito no 

artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal: “São invioláveis a intimidade, a 

vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a 

indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação.” Por 

outro lado, é pacífico o entendimento doutrinário e jurisprudencial que, em 

se tratando de dano moral puro, como é o caso em tela, não é necessária 

a comprovação de sua extensão, bastando, para caracterizá-lo, a 

demonstração do nexo causal entre o evento danoso e a culpa, que 

restaram devidamente caracterizados. Para fixação do valor do dano 

moral devem ser consideradas as peculiaridades de cada caso, a 

proporcionalidade, razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o 

caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a 

repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico, a 

fim de evitar o enriquecimento ilícito da parte moralmente lesada. Nesse 

sentido se pronunciou a Turma Recursal Única de Mato Grosso: RECURSO 

INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO EM SERASA – DANO MORAL – 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE 

– TELAS SISTÊMICAS – PROVA UNILATERAL E SEM VALOR 

PROBATÓRIO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA – DANO MORAL 

CONFIGURADO IN RE IPSA – SENTENÇA INTEGRALMENTE REFORMADA – 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.A tese de defesa da parte Recorrida 

se baseia em telas sistêmicas as quais, conforme entendimento 

sedimentado pela Turma Recursal Única, são provas unilaterais 

desprovidas de qualquer valor probatório. Em razão do deferimento da 

inversão do ônus da prova, a incumbência de comprovar a existência do 

contrato, a origem da dívida, sua legitimidade e a legalidade da restrição 

apontada é da empresa Ré, ante a hipossuficiência técnica do 

consumidor, 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 , configurando o dano moral in reipsa (precedentes do 

STJ), sendo cabível a indenização pretendida. Via de consequência, 

imperioso afastar a condenação de litigância de má-fé imposta. Recurso 

conhecido e parcialmente provido. (...) Procedimento do Juizado Especial 

Cível 285278020178110002/2018, Turma Recursal Única, Juiz de Direito – 

Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes. Julgado em 13/03/2018, 

Publicado no DJE 13/03/2018). À vista dos critérios acima mencionados, 

tendo em vista o valor do apontamento, bem como, atenta aos patamares 

fixados pela jurisprudência da Turma Recursal Única de Mato Grosso em 

casos semelhantes, entendo como necessário e suficiente à reparação 

pelo dano moral a condenação no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 

Diante de todo exposto, julgo improcedente o pedido contraposto. 

DISPOSITIVO POSTO ISTO e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO, com arrimo no que 

dispõe o inciso I do artigo 487, do Código de Processo Civil, o que faço 

com resolução do mérito, para: a) REJEITAR as preliminares levantadas em 

contestação; b) DECLARAR a inexistência do débito discutido nos autos, 

junto à unidade consumidora de n. 6/1030063-0, no valor de R$ 3.961,18 

(três mil, novecentos e sessenta e um reais e dezoito centavos); c) 

DETERMINAR que a Promovida no prazo de 5 (cinco) dias, realize a 

exclusão definitiva do nome da parte Promovente dos Órgãos de Proteção 

ao Crédito, sob pena de multa a ser aplicada em caso de descumprimento; 

d) CONDENAR a parte Promovida a pagar à parte Promovente o valor de 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, 

corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da publicação desta decisão, 

com acréscimo de juros legais, de 1% ao mês, desde a data do evento 

danoso, nos termos da Súmula 54 e 362 do STJ; e) JULGAR 

IMPROCEDENTE o pedido contraposto; f) Transitada a sentença em 

julgado, sem interposição de Recurso, e havendo requerimento para o 

Cumprimento de sentença, INTIME-SE a parte Executada para que no 

prazo de 15 (quinze) dias, PAGUE a integralidade do débito, sob pena de 

aplicação de multa no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor 

exigido, sem prejuízos dos atos processuais necessários à expropriação 

de tantos bens quantos forem necessários para a satisfação da 

obrigação (art. 523, §1º e §3º do Novo CPC); f) Esgotado o prazo para 

pagamento, com ou sem manifestação da Executada, INTIME-SE a parte 

Exequente para requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção e arquivamento do presente feito; g) Preclusas 

as vias recursais, transitado em julgado, nada sendo requerido, 

ARQUIVE-SE. Sem custas e honorários advocatícios, em razão do 

disposto nos artigos. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Submeto o presente Projeto 

de Sentença ao Juiz de Direito Dr. Rafael Siman Carvalho, para apreciação 

e posterior homologação, nos termos do artigo 40 da Lei 9099/95. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Itiquira/MT, 22 de março de 2020. 

HOTERLENE LOPES DE MORAES Juíza Leiga SENTENÇA Para que produza 

os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 

9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 

270/07, HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga. 

Publique-se. Intimem-se as partes. Itiquira/MT, data registrada no sistema. 

Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000058-29.2017.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

GOITIQUIRA MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON DENIS MARTINAZZO OAB - MS0013350A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILDO RIBEIRO MIRANDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAFAEL SIMAN CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ITIQUIRA SENTENÇA Processo: 

1000058-29.2017.8.11.0027. Vistos, etc. Dispensado o relatório na forma 

do art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Decido. Consubstanciado nas informações 

colacionadas aos autos, verifica-se no caso em tela a falta de interesse 

de agir, uma vez que, a parte autora quedou-se inerte, deixando de 

praticar ato de sua competência e abandonando a causa por mais de 30 

(trinta) dias. Decisão determinando a intimação da parte autora para 

manifestar o que entender de direito ID 14555856. Entretanto, mesmo 

devidamente intimada, a parte autora não manifestou-se nos autos, 

deixando transcorrer o prazo sem manifestação por mais de 30 (trinta) 

dias, conforme certificado nos autos em 22214559. Destarte, com fulcro 

no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO O 

PROCESSO sem julgamento de mérito. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Após o decurso de prazo, ARQUIVEM-SE, mediante as baixas e cautelas 

de praxe. Itiquira/MT, 23 de março de 2020. Rafael Siman Carvalho Juiz de 

Direito

Comarca de Jauru

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000473-78.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

C. C. E. O. (REQUERENTE)

A. P. D. O. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA NOVAK OAB - MT10886-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. S. D. C. N. (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

AIRTON DE ALMEIDA MARQUES OAB - MT0019732A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE JAURU 

DECISÃO Processo: 1000473-78.2019.8.11.0047. REQUERENTE: C. C. E. 

O., ANA PAULA DE OLIVEIRA REQUERIDO: AZARIAS SILVERIO DA 

COSTA NETO Vistos etc. Cuida-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 

promovido por AZARIAS SILVERIO DA COSTA NETO em face de ANA 

PAULA DE OLIVEIRA. Partes qualificadas no feito. A parte exequente, no 

ID 30556822, aduz que a parte executada não está cumprindo o 

avençado, não permitindo que tenha acesso à sua filha. Assim, requer o 

cumprimento da sentença. Instado a manifestar, o Ministério Público, no ID 

30571129, requer que a parte exequente apresente comprovação de que 

teve atendimento médico no município de Figueirópolis D’Oeste/MT e, caso 

não demonstre sinais externos de coronavírus, opina favoravelmente pela 

visitação à filha, desde que sob a supervisão dos avós maternos ou 

parentes da genitora. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. 

Decido. Infere-se que ANA PAULA DE OLIVEIRA propôs a presente em 

face de AZARIAS SILVERIO DA COSTA objetivando a decretação do 

divórcio, a partilha de bens, bem como a regulamentação da guarda e 

visitas da filha comum (ID 21513647). No decorrer do procedimento, as 

partes noticiaram a composição de acordo (ID 24880432). Neste, restou 

disciplinado que a guarda seria compartilhada e o genitor, AZARIAS, teria 

o direito de visitar sua filha sempre que estivesse no município de 

Figueirópolis D’Oeste/MT (ID 24880432 – pág. 5). Nesse viés, ante o 

parecer favorável do parquet (ID 25952791), o convencionado pelas 

partes (ID 24880432) foi homologado por este juízo, conforme sentença de 

ID 26036204. Ocorre que AZARIAS, ora exequente, no ID 30556822, 

informa que ANA PAULA, ora executada, não está cumprindo o pactuado, 

impedindo o seu contato com a filha, razão pela qual pleiteia a execução 

da sentença, pois teria vindo de São Paulo/SP somente para visita-la. O 

Ministério Público, consoante ID 30571129, asseverou ser de seu 

conhecimento que a Secretaria Municipal de Saúde de Figueirópolis 

D’Oeste/MT, com base na Portaria nº 356/2020 do Ministério da Saúde, 

solicitou o isolamento de AZARIAS, em razão de ter vindo de outro Estado 

(São Paulo). Por isso, requereu que AZARIAS apresentasse comprovação 

de que teve atendimento médico e, caso não demonstrasse sinais 

externos de coronavírus, opina favoravelmente pela visitação desde que 

sob a supervisão dos avós maternos ou de parentes da genitora. Pois 

bem. É cediço que enfrentamos uma pandemia provocada pelo COVID-19 

(Novo Coronavírus). Em decorrência de excepcional situação, fora editada 

a Lei 13.979/2020, dispondo sobre as medidas para enfrentamento da 

emergência de saúde pública de importância nacional. Ainda, com o fito de 

regulamentar e operacionalizar referida Lei, estabelecendo medidas para 

enfrentamento da emergência decorrente do coronavírus (COVID-19), o 

Ministério da Saúde editou a Portaria nº 356/2020. Prevê o art. 3º, II, da Lei 

13.979/2020 que para enfretamento da emergência de saúde pública 

poderá ser adotada, dentre outras medidas, a quarentena. Esta, 

consoante o art. 2º, II, da mesma lei, importa a restrição de atividades ou 

separação de pessoas suspeitas de contaminação das pessoas que não 

estejam doentes, de maneira a evitar a possível contaminação e 

propagação do coronavírus. Art. 2º Para fins do disposto nesta Lei, 

considera-se: [...] II - quarentena: restrição de atividades ou separação de 

pessoas suspeitas de contaminação das pessoas que não estejam 

doentes, ou de bagagens, contêineres, animais, meios de transporte ou 

mercadorias suspeitos de contaminação, de maneira a evitar a possível 

contaminação ou a propagação do coronavírus. [...] Art. 3º Para 

enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 

internacional decorrente do coronavírus, poderão ser adotadas, entre 

outras, as seguintes medidas: [...] II - quarentena; [...] (Grifo nosso). Ainda, 

quanto à hipótese, dispõe o art. 4º da Portaria nº 356/2020 do Ministério da 

Saúde: Art. 4º A medida de quarentena tem como objetivo garantir a 

manutenção dos serviços de saúde em local certo e determinado. § 1º A 

medida de quarentena será determinada mediante ato administrativo formal 

e devidamente motivado e deverá ser editada por Secretário de Saúde do 

Estado, do Município, do Distrito Federal ou Ministro de Estado da Saúde ou 

superiores em cada nível de gestão, publicada no Diário Oficial e 

amplamente divulgada pelos meios de comunicação. § 2º A medida de 

quarentena será adotada pelo prazo de até 40 (quarenta) dias, podendo 

se estender pelo tempo necessário para reduzir a transmissão comunitária 

e garantir a manutenção dos serviços de saúde no território. § 3º A 

extensão do prazo da quarentena de que trata o § 2º dependerá de prévia 

avaliação do Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública 

(COE-nCoV) previsto na Portaria nº 188/GM/MS, de 3 de fevereiro de 

2020. § 4º A medida de quarentena não poderá ser determinada ou 

mantida após o encerramento da Declaração de Emergência em Saúde 

Pública de Importância Nacional. Destarte, sempre que se está diante de 

direitos de tamanha envergadura deve-se fazer um juízo de ponderação. 

Desse modo, verifica-se que AZARIAS chegou recentemente do Estado 

de São Paulo (ID 30556822 – pág. 2), onde, em decorrência da pandemia 

provocada pelo coronavírus, fora anunciado estado de calamidade 

pública[1]. À vista disso, malgrado seja necessário resguardar o convívio 

entre pai e filha, no atual cenário, entendo que a suspensão do direito de 

visita seja medida adequada e prudente para resguardar a saúde da 

menor. Nessa esteira, concluo por não acolher o postulado pelo Ministério 

Público, porquanto a realização de exame para constatação do vírus em 

pessoa assintomática vai de encontro ao interesse social, visto que 

possíveis meios de aferição poderão faltar a quem realmente precise do 

diagnóstico. Lado outro, caso o requerente tenha sido contaminado pelo 

vírus, o afastamento do contato com a menor será necessário. Assim, 

mostra-se inviável a realização do exame. Desta feita, considerando as 

medidas temporariamente adotadas para a prevenção no contágio pelo 

COVID-19 (Novo Coronavírus) em âmbito nacional, ponderando o melhor 

interesse da criança, hei por bem suspender, por ora, o direito de visita de 

AZARIAS SILVERIO DA COSTA NETO à sua filha. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, em atenção às medidas adotadas, nacionalmente, para 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), forte no 

princípio da proteção integral e do melhor interesse da criança, SUSPENDO 

o direito de visitas de AZARIAS SILVERIO DA COSTA NETO, pelo prazo 

estabelecido no art. 4º, §2º, da Portaria nº 356/2020 do Ministério da 

Saúde. Ciência ao Ministério Público. Intime-se. Cumpra-se. Jauru – MT, 20 

de março de 2020. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito [1] 

http://www.saopaulo.sp.gov.br/spnoticias/governo-de-sp-anuncia-novas -

medidas-para-intensificar-o-combate-ao-coronavirus/

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000024-86.2020.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

OTAVIO VINICIUS DE LANA VITRIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARLES DIAS SILVA OAB - MT15764-O (ADVOGADO(A))

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

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE JAURU 

DESPACHO Processo: 1000024-86.2020.8.11.0047. REQUERENTE: 

OTAVIO VINICIUS DE LANA VITRIO Vistos etc.;ç Trata-se de pedido de 

alvará de autorização judicial para realização da festividade denominada 

“MEGA VIOLADA 2020”, formulado por OTAVIO VINICIUS DE LANA 

VÍTRIO. Parte qualificada no feito. O Ministério Público, no ID 29118242, 

requer a intimação da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

comprovar as medidas tomadas durante o evento para impedir o 

fornecimento de bebidas alcoólicas a menores, bem como para a 

prevenção de incêndios e eventos análogos. Pois bem. Defiro o pleiteado 

pelo parquet. Intime-se o autor para, em 5 (cinco) dias, demonstrar, no 

autos, as medidas adotadas com o fito de cumprir a Portaria n. 08/2016 – 

DF e prevenir a ocorrência de incêndios e eventos análogos. Outrossim, 

oficie-se o Conselho Tutelar desta urbe para, em igual prazo, apresentar 

relatório sobre os trabalhos desempenhados no evento, conforme o 

determinado no ID 28275324. Após o cumprimento dos comandos supra, 

dê-se vista dos autos ao Ministério Público. Em seguida, voltem-me 

conclusos. Cumpra-se, providenciando e expedindo o necessário. Às 

providências. Jauru – MT, 23 de março de 2020. Ítalo Osvaldo Alves da 

Silva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000335-14.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

RITA GONCALVES DE ABREU DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ORIGINAL S/A (REU)

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE JAURU 

DESPACHO Processo: 1000335-14.2019.8.11.0047. AUTOR(A): RITA 

GONCALVES DE ABREU DOS SANTOS REU: BANCO ORIGINAL S/A 

Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por 

RITA GONÇALVES DE ABREU DOS SANTOS em face do BANCO 

ORIGINAL S/A. Partes qualificadas no feito. Infere-se dos autos que a 

parte autora sustenta não ter firmado o negócio jurídico com a parte 

demandada, no entanto, em sequência, alega que, caso tenha realizado, o 

contrato seria nulo. Nesse cenário fático, 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. 

Destarte, necessária a adequação do feito ao entendimento firmado no 

REsp. nº 1.349.453-MS, representativo de recursos repetitivos: 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) (Grifo nosso). DISPOSITIVO. Ante o exposto, 

DETERMINO que a parte autora aporte aos autos documentação 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, 

após, voltem-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se, providenciando e 

expedindo o necessário. Jauru - MT, 23 de março de 2020. Ítalo Osvaldo 

Alves da Silva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000270-19.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

GENILZA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO FERNANDES RIBEIRO OAB - MT0021787A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

José Cícero da Silva Oliveira (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE JAURU 

DESPACHO Processo: 1000270-19.2019.8.11.0047. REQUERENTE: 

GENILZA ROSA REQUERIDO: JOSÉ CÍCERO DA SILVA OLIVEIRA Vistos 

etc. Trata-se de ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA 

SUPRIMENTO DE CONSENTIMENTO PATERNO PARA 

CONCESSÃO/EMISSÃO DE PASSAPORTE E VIAGEM INTERNACIONAL 

proposta por ANA CLARA ROSA OLIVEIRA, representada por sua 

genitora, GENILZA ROSA, em face de JOSÉ CÍCERO DA SILVA OLIVEIRA. 

Partes qualificadas no feito. Este juízo, no ID 20776228, indeferiu a citação 

por edital pleiteada, determinando a expedição do necessário para 

cientificar o genitor, ora demandado, nos endereços encontrados em 

pesquisas realizadas nos sistemas INFOJUD e RENAJUD (Ids 20776232 e 

20776233). Tentativa de citação inexitosa, consoante AR (Aviso de 

Recebimento) acostado ao ID 21742909. A parte autora, sem sede de 

audiência de conciliação, postulou a decretação da revelia, nos termos do 

art. 344 do CPC, assim como o prosseguimento do feito com a procedência 

da ação. Vieram-me os autos conclusos. É a síntese. Decido. Dê-se vista 

dos autos ao Presentante do Ministério Público. Cumpra-se. Às 

providências. Jauru – MT, 23 de março de 2020. Ítalo Osvaldo Alves da 

Silva Juiz de Direito

Comarca de Marcelândia

Vara Única

Decisão

Decisão Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000643-58.2019.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANEREUTON THEODORO MOREIRA OAB - MT0009667A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA SIRLEI DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

MARCELÂNDIA DECISÃO Processo n° 1000643-58.2019.8.11.0109 

Requerente: VALMIR FERREIRA DOS SANTOS Requerente: MARIA SIRLEI 

DE OLIVEIRA Vistos 1. Recebo a inicial, em todos os seus termos. 2. No 

que concerne à realização de audiência de conciliação, tendo em vista 

que está em andamento processo seletivo para credenciamento de 

conciliador nesta Comarca (Edital n° 07/2019), determino que seja 

designada audiência de conciliação, tão logo seja finalizado o 

credenciamento. 3. CITE-SE a parte requerida para, querendo, contestar a 

presente ação, no prazo legal. 4. Havendo na contestação fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo, intime-se a parte autora para impugnar a 

contestação, no prazo de 30 (trinta) dias (art. 350 c/c art. 186, ambos do 

NCPC). 5. Diligências necessárias. Marcelândia, 23 de março de 2020 

THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-57 DEMARCAÇÃO / DIVISÃO

Processo Número: 1000057-84.2020.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA APARECIDA MACHADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINALDO ALVES OAB - MT15508-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE SILVA DOS SANTOS (REU)

AURISETE ARRUDA DUARTE (REU)

Outros Interessados:

ASSOCIACAO DOS CAMPONESES DE MARCELANDIA -MT (TERCEIRO 

INTERESSADO)

SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE MARCELANDIA 

(TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

MARCELÂNDIA DECISÃO Processo n° 1000471-19.2019.8.11.0109 Ação 

de Demarcação c/c reintegração de posse c/c interdito com pedido de 

liminar. Requerente: Renata Aparecida Machado. Requerido: Aurizete 

Arruda Duarte e José Silva dos Santos. Terceiros Interessados: 

Associação dos Camponeses de Marcelândia e Sindicado dos 

Trabalhadores Rurais de Marcelândia. Vistos. 1. Trata-se de demarcação 

c/c reintegração de posse c/c interdito com pedido de liminar, ajuizada por 

RENATA APARECIDA MACHADO em face de AURIZETE ARRUDA DUARTE 

e JOSÉ SILVA DOS SANTOS, em que requer, em sede de antecipação de 

tutela, a reintegração da posse ao Requerente ao seu lote de terras de n° 

08, do Projeto Assentamento “Tupã” na parte confinante com o requerido, 

proibindo-se a edificação de cerca ou divisa até o julgamento final da 

presente, expedindo-se incontinente o competente mandado de 

reintegração de posse. Para tanto, aduz que em 20 de setembro de 2019 

sucedeu na posse do Lote n° 08, denominado “Sítio Dois Irmãos”, do 

Projeto do Assentamento Tupã, que inicialmente foi destinado a Sra 

Samara. Narra que logo ao ser beneficiada, esta transferiu seus direitos 

ao Senhor Eronildo Marco da Silva, através de permuta. Relatou que desde 

que tomou posse do referido lote, vem sofrendo turbações em sua posse 

por parte da vizinha Aurizete e seu esposo, vulgo “Codó” que são 

possuidores do lote de terras de n° 09, que, ao tomarem conhecimento da 

cessão da posse em seu favor, alteraram as divisas dos lotes recebidos, 

não deixando vestígios dos marcos iniciais. Relatou que tentou acordo 

com os requeridos, não havendo alternativa senão ajuizar a apresente 

ação. Diante do exposto, pugnou pela ordem liminar para: (i) reintegrar o 

requerente a posse de área de terras invadidas pelos requeridos; (ii) 

Proibir-se a edificação de cerca até a decisão final acerca dos limites 

entre as propriedades; (iii) proibir-se o requerido de adentrar a área de 

terras do Requerente; Vieram os autos conclusos. É o relatório. DECIDO. 

2. Recebo a inicial, em todos os seus termos. 3. O art. 303 do NCPC dispõe 

a respeito do pedido da tutela de urgência, do qual caracteriza a tutela 
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antecipada em caráter antecedente. Diante disso, o artigo preceitua o 

seguinte entendimento: “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.” Consoante se extrai do 

CPC/2015, são necessários para a concessão da tutela de urgência em 

caráter antecedente os seguintes requisitos: probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A verificação da 

presença de tais requisitos é feita em sede de cognição sumária, ou seja, 

com base da análise da probabilidade de o direito alegado ser reconhecido 

ao final, na sentença. No caso em tela, em que a parte postula a 

concessão de tutela urgência de natureza satisfativa, ou seja, 

antecipação de tutela, não vislumbro a presença dos pressupostos acima 

citados. Vejamos. Analisando os autos tenho que a parte autora não 

deixou devidamente demonstrada a probabilidade do direito alegado, ou 

seja, somente alegou que houve invasão de parte de seu terreno, sem, 

contudo comprovar tal alegação seja por edificação de muros pela 

requerida, ou construção de benfeitorias, ou de qualquer outra forma. 

Além disso, não há o que se falar em perigo da demora, vez que o 

retardamento na prestação jurisdicional pode ser traduzido em perdas e 

danos em favor do prejudicado. Desse modo, estando ausentes os 

requisitos essenciais para a concessão da tutela de urgência, seu 

indeferimento é medida que se impõe. Melhor e mais prudente que se 

aguarde uma análise e cognição mais aprofundada no decorrer da 

instrução do presente feito para se descobrir se devido ou não. Ante o 

exposto, INDEFIRO a TUTELA DE URGÊNCIA em caráter antecipatório 

pleiteada. 4. Paute-se audiência de conciliação, conforme pauta da 

senhora conciliadora. 5. INTIME-SE a parte requerente, na pessoa do 

advogado, para comparecimento. CITE-SE a parte requerida para 

comparecimento. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento é 

obrigatório (pessoalmente ou por representante com 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 dois por cento da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa (artigo 334, §8, NCPC). As partes devem 

estar acompanhadas de seus advogados (artigo 334, §9° do NCPC). 6. Na 

hipótese do parágrafo anterior, caso infrutífera a conciliação ou verificada 

a ausência de qualquer parte, o prazo para a parte requerida contestar a 

ação terá início da data da audiência (artigo 335, inciso I do NCPC). Caso a 

parte ré faça uso da previsão do §5° do artigo 334 do NCPC, o termo inicial 

do prazo para a contestação será a data do protocolo da manifestação do 

seu desinteresse na audiência de conciliação. 7. Havendo na contestação 

fato impeditivo, modificativo ou extintivo, intime-se a parte autora para 

impugnar a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 350 do NCPC). 

8. Restando infrutífera a conciliação e vencido o prazo para contestação e 

impugnação, voltem os autos conclusos. 9. Diligências necessárias. 

Marcelândia, 23 de março de 2020. THATIANA DOS SANTOS Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1000093-29.2020.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGENOR GENEROSO (REU)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

MARCELÂNDIA DECISÃO Processo n° 1000093-29.2020.8.11.0109 – PJE. 

Ação Civil Pública Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL – PROMOTORIA 

DE MARCELÂNDIA. Requerido: AGENOR GENEROSO. Vistos. 1. Trata-se 

de ação civil pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em 

desfavor do AGENOR GENEROSO, na qual requer, em sede de tutela de 

urgência: (i) não utilizar/explorar economicamente a área dos embargos 

administrativos de fls. 14, até comprovada a regularização da atividade 

perante o órgão ambiental e autorização para exploração econômica em 

consonância com a legislação pertinente, sob pena de multa diária, na 

ordem de R$1.000,00 (mil reais) ou outro valor definido pelo juízo, a ser 

revertida para o Fundo Municipal de Meio Ambiente ou para o 

financiamento de projetos ambientais, inclusive relacionados à fiscalização 

ambiental, a serem indicados pelo Ministério Público; (ii) seja determinada a 

inscrição, na matrícula do imóvel e no Cadastro Ambiental Rural da área 

objeto da lide, da existência da presente ação. Para tanto, que a requerida 

foi autuada nos autos do Inquérito Civil anexo a presente demanda, por 

prática de infração ambiental por ter destruído 30,000ha (trinta) hectares 

de Mata Nativa em área da Amazônia Legal sem autorização do órgão 

ambiental competente. Narra que no dia 24 de agosto de 2013, o IBAMA 

identificou a área desmatada de propriedade do requerido, no dia 26 de 

agosto de 2013 o requerido informou aos agentes do IBAMA que não 

possuía autorização para a realizada do desmatamento identificado, 

assim, foi lavrado o auto de infração n° 5029892-D e o termo de embargo 

n° 453413-C. Aduz que por conta da infração, foi aplicada multa 

administrativa o requerido no importe de R$150.000,00 (cento e cinquenta 

mil reais). Relata que foi ajuizada demanda perante o Juizado Especial 

Criminal a fim de pactuar a transação penal dando cabo terminativo ao 

ilícito apurado (Processo n° 1231-92.2013.811.0109, código Apolo n° 

62543), contudo, naquele feito foi extinta punibilidade do requerido. Juntou 

documentos à inicial. É o breve relato. DECIDO. 2. Inicialmente, recebo a 

inicial, em todos os seus termos. 3. A ação civil pública configura meio 

processual para tutela jurisdicional de interesses essenciais à comunidade 

como um todo, dentre eles, a preservação ao meio ambiente equilibrado, 

direito constitucionalmente garantido (artigo 225 da CF/88). No tocante ao 

pedido de liminar, convém ressaltar que a Lei nº 7.347/85, que disciplina 

sobre Ação Civil Pública, prevê a possibilidade de concessão de liminar 

com ou sem justificação prévia (art. 12), cujos requisitos estão previstos 

no art. 300 do NCPC que dispõe sobre a tutela provisória de urgência. Os 

requisitos para a concessão da tutela de urgência se baseiam na 

demonstração da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo. No caso dos autos, o bem tutelado é o meio 

ambiente, o qual todos têm direito, cabendo ao Poder Público e à 

coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e 

futuras gerações, conforme previsto no art. 225, da Carta Magna. É por 

demais sabido que o meio ambiente saudável e preservado é de 

fundamental importância para a vida humana e de todos os seres do 

planeta, o qual, infelizmente, vem sendo cada vez mais destruído e 

desrespeitado em nome do desenvolvimento e da economia. De fato, 

embora não se possa admitir uma postura de sobreposição absoluta do 

direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado em face 

dos demais valores protegidos pela ordem constitucional vigente, é de se 

conferir, em regra, prevalência à proteção ambiental em face dos demais 

interesses em jogo em cada caso concreto. Contudo, em uma análise dos 

elementos probatórios presentes no constante feito, infere-se que o dano 

ambiental aludido na inicial foi apurado pelo IBAMA no ano de 2013, mais 

precisamente na data de 27.08.2013 (Auto de Infração de n° 502892), 

tendo sido aplicada, a época, multa administrativa no valor de 

R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). Na época, a área foi 

embargada pelo órgão ambiental, conforme Termo de Embargo de n° 

453413 –C. Não existem novas notícias de descumprimento ao Termo de 

Embargo expedido pelo IBAMA – Autarquia Federal. Nada obstante a 

gravidade do fato e a presunção de legitimidade inerente aos atos 

administrativos, circunstâncias que poderão ser consideradas na decisão 

final, em eventual reconhecimento da responsabilidade do requerido, 

interessa, nesse momento processual, perquirir a urgência da liminar 

vindicada, consistente no preceito cominatório de obrigação de não fazer, 

a fim de que a parte requerida se abstenha de praticar atividades lesivas 

ao meio ambiente, suspendendo todas as atividades que porventura esteja 

praticando sem a prévia aprovação do órgão ambiental competente. Nesse 

ponto, constata-se que tal urgência não está devidamente caracterizada, 

pois não há notícias ou mesmo indícios de que a parte requerida, 

atualmente, esteja infringindo a norma ambiental que veda a prática 

apurada e sancionada pelo IBAMA em agosto de 2013, cabendo ressaltar 

ainda que, na ocasião, o instituto ambiental determinou o embargo da área, 

conforme Termo de Embargo n° 453413-C, estando atualmente interditada 

para a realização de quaisquer atividades. Muito embora o Ministério 

Público, ao pedir o embargo judicial para viabilizar o retorno ao status quo 

ante, levando a entender que o requerido continue infringindo a legislação 

ambiental, explorando economicamente a área com a atividade 

agropecuária/agricultura, impedindo, desta forma, a regeneração natural, 

tal fato não restou comprovado nos autos. Ou seja, carece de 

comprovação de que o requerido esteja utilizando para proveito próprio a 

área embargada. Frise-se que não se está, aqui, afirmando a inexistência 

de responsabilidade civil da parte requerida – até porque tal conclusão 

sequer se mostra compatível com a cognição sumária –, mas apenas que 
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não está presente um dos requisitos autorizadores da liminar, a saber, o 

periculum in mora, uma vez que não está demonstrado o risco de dano 

irreparável ou de difícil reparação ao meio ambiente, caso a questão seja 

apreciada após a instrução, com a observância do contraditório e da 

ampla defesa. De sua vez, a providência de oficiar o registro de imóveis a 

fim de que seja inscrita a existência desta ação na matrícula dos bens 

afetados pela conduta lesiva pode ser adotada pela própria parte, 

independentemente de comando judicial, motivo pelo qual considero 

ausente o interesse de agir (na vertente necessidade) do autor, nesse 

particular. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. 4. Tendo em vista o 

interesse da parte autora em conciliar, PAUTE-SE audiência com a Sra. 

Conciliadora. 5. INTIME-SE a parte requerente, na pessoa do advogado, 

para comparecimento. CITE-SE a parte requerida para comparecimento. 

Fiquem as partes cientes de que o comparecimento é obrigatório 

(pessoalmente ou por representante com 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 dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa (art. 334, § 8º, NCPC). As partes devem estar acompanhadas de 

seus advogados (art. 334, § 9º, NCPC). 6. Na hipótese do parágrafo 

anterior, caso infrutífera a conciliação ou verificada a ausência de 

qualquer parte, o prazo para a parte requerida contestar a ação terá início 

na data da audiência (art. 335, I, NCPC). Caso a parte ré faça uso da 

previsão do § 5º do art. 334 do NCPC, o termo inicial do prazo para a 

contestação será a data do protocolo da manifestação do seu 

desinteresse na audiência de conciliação. 7. Havendo na contestação fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo, intime-se a parte autora para impugnar 

a contestação, no prazo de 30 (trinta) dias (art. 350 c/c art. 186, ambos do 

NCPC). 8. Restando infrutífera a conciliação e vencido o prazo para 

contestação e impugnação, voltem conclusos. 9. Diligências necessárias. 

Marcelândia, 23 de março de 2020. THATIANA DOS SANTOS Juíza de 

Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000362-05.2019.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

OSCAR DA CRUZ GUIMARO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LANEREUTON THEODORO MOREIRA OAB - MT0009667A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLOVIS PICOLO FILHO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALDEVINO MAMPRIM DA SILVA OAB - MT13076/O (ADVOGADO(A))

EUSIMARA RIBEIRO SILVA OAB - MT0012663A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MARIA DE SOUZA BARBEIRO GUIMARO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

MARCELÂNDIA DECISÃO Processo n° 1000362-05.2019.8.11.0109 

Requerente: OSCAR DA CRUZ GUIMARO Requerente: CLOVIS PICOLO 

FILHO Vistos. 1. Diante da edição da Portaria-Conjunta n° 249 de 18 de 

março de 2020, onde o Tribunal de Justiça decretou o fechamento dos 

Fóruns nas Comarcas do Estado de Mato Grosso, determinando o regime 

obrigatório de teletrabalho, em decorrência das medidas temporárias de 

prevenção no contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), determinando, 

ainda, o cancelamento de todas as audiências e sessões de julgamento, 

inclusive de réu preso, pelo período de 20 de março a 20 de abril de 2020, 

CANCELO a solenidade designada nestes autos, visando à readequação 

da pauta deste juízo. 2. Determino o retorno dos autos, para designação 

de nova audiência, tão logo retorne o expediente no Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso. 3. Intimem-se. 4. Diligências necessárias. 

Marcelândia, 20 de março de 2020. THATIANA DOS SANTOS Juíza de 

Direito em substituição legal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000504-09.2019.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDINO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELLE BORIN NAVARRO OAB - MT21951/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

MARCELÂNDIA SENTENÇA Processo n° 1000504-09.2019.8.11.0109 

Requerente: MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO ALMEIDA e outro 

Vistos. I – RELATÓRIO Trata-se ação de divórcio consensual promovida 

por OSVALDINO DE ALMEIDA e MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO , 

alegando, em síntese, que são casados desde 14.04.2001, pelo regime de 

comunhão parcial de bens, sendo que dessa união tiveram dois filhos, 

sendo um maior de idade e outra menor impubere e constituíram bens. 

Aduziram que estão separados de fato, sem possibilidade de 

reconciliação. Firmaram acordo no tocante à guarda, visitas e alimentos a 

filha, ficando ao encargo do genitor no importe de R$ 200,00 (duzentos 

reais). Diante disso, requereram a homologação do acordo e a decretação 

do divórcio bem como os benefícios da Justiça Gratuita. Juntaram 

documentos à inicial. Determinada vista ao parquet, este opinou pela 

homologação do acordo (ID. 28781521). É, em síntese, o Relatório. II – 

FUNDAMENTAÇÃO Considerando que as partes informaram que não há 

possibilidade de reatarem o relacionamento, requerendo assim a 

homologação do divórcio, plausível o pedido de extinção do vínculo 

matrimonial. A Emenda Constitucional n° 66/2010, alterou o artigo 226, § 6° 

da Carta Magna, não mais exigindo comprovação de lapso temporal de 02 

anos de separação de fato, para que seja possível pleitear o divórcio 

direto, senão vejamos: “Art. 226. (...) § 6º O casamento civil pode ser 

dissolvido pelo divórcio.” Assim sendo, por restarem satisfeitos os 

requisitos constitucionalmente exigidos, forçosa a decretação do divórcio 

direto do casal com fundamento no artigo 226 da Constituição da 

República, na forma como pleiteado. Com relação ao acordo firmado entre 

as partes no tocante à partilha de bens, guarda, visitas e alimentos à 

prole, 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). III – DISPOSITIVO 

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil, para o fim de 

DECRETAR, por sentença, o divórcio do casal OSVALDINO DE ALMEIDA e 

MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO ALMEIDA, julgando dissolvida a 

sociedade conjugal existente entre ambos (art. 1.571, inciso IV, CC). 

Condeno as partes ao pagamento das custas processuais, observando 

serem beneficiários da Justiça Gratuita. Após o trânsito em julgado, 

expeça-se o competente mandado de averbação ao Ofício do Registro 

Civil, passando a cônjuge virago utilizar o nome de solteira: MARIA 

APARECIDA DO NASCIMENTO. P.R.I. Em razão de sua atuação como 

defensora da parte autora, CONDENO o Estado de Mato Grosso no 

pagamento dos honorários advocatícios no valor mínimo de 02 URH, qual 

seja, o valor de R$ 1.857,02 (um mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e 

dois centavos) da Tabela de Honorários da OAB/MT à defensora 

nomeada, Dra. GABRIELLE BORIN NAVARRO. Expeça-se certidão, nos 

termos do Provimento n. 09/2007 da CGJ. Após, obedecidas as 

formalidades da CNGC, arquivem-se. Marcelândia, 23 de março de 2020 

THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito em substituição legal

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000076-61.2018.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

VALE DO IGUACU AGRICOLA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANELISE INES ANDRUCHAK OAB - MT0015178A (ADVOGADO(A))

ELIZANGELA BRAGA SOARES ALTOE OAB - MT0016126A 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

JOSE VITOR DE ALMEIDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE VITOR AL MAJIDA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - PR59703 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIFICO e dou fé que procedo a intimação das advogadas para informar 

se houve o pagamento voluntário pelo requerido.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010024-39.2017.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

SINOMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - 

ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDEMIR NARDIN OAB - MT9511-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE MARCELANDIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA DECISÃO Processo: 

8010024-39.2017.8.11.0109. REQUERENTE: SINOMEDICA COMERCIO DE 

PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - ME REQUERIDO: MUNICIPIO 

DE MARCELANDIA Vistos, etc. Dispensado o relatório na forma do artigo 

38 da Lei 9.099/95. A presença do autor na audiência de conciliação é 

obrigatória, a teor do disposto Lei n.º 9.099/95. Da análise dos autos, 

observa-se que, mesmo devidamente intimada, a parte autora não 

compareceu à audiência e não apresentou justificativa até a abertura da 

solenidade, o que leva à extinção do feito sem resolução de mérito nos 

termos do artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95. Vale registrar que, 

mesmo que tenha comparecido apenas seu advogado, a parte autora 

deveria demonstrar a impossibilidade de se locomover, ou fazer-se 

representar por preposto, o que não ocorreu nos presentes autos. A 

justificativa de impossibilidade de comparecimento à audiência deve ser 

apresentada até a abertura do ato, em sendo caso de motivo justificável, 

aplicar-se-á no caso a Exegese do art. 362, inciso II, do Código de 

Processo Civil, tendo em vista a aplicação supletiva na falta de disposição 

da Lei nº 9.099/95. O impedimento para comparecer à audiência deve ser 

provado até a sua abertura, aplicando-se à espécie, por analogia, o 

disposto no § 1º, do art. 362, do Código de Processo Civil. Por tais 

considerações, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, 

com fulcro no artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95. Condeno a 

Requerente ao pagamento das custas processuais, nos termos do 

ENUNCIADO 28 FONAJE 2009: Havendo extinção do processo com base 

no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em 

custas. Transitada esta em julgado, ARQUIVE-SE o processo, observadas 

as formalidades legais. Publique-se. Intimem-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. 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, 25 de janeiro de 2020. THATIANA DOS SANTOS 

Juíza de Direito em substituição legal

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000645-28.2019.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAIR JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA OAB - MT0006739S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA SENTENÇA Processo: 

1000645-28.2019.8.11.0109. REQUERENTE: ALTAIR JOSE DA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Compulsando aos autos observo que não foi observada a 

citação da requerida por sistema e sim por diário eletrônico. Neste sentido 

é necessário a nulidade dos atos praticados neste processo desde a 

citação, sendo necessária a designação de nova audiência de conciliação 

devendo as partes ser devidamente intimadas. Determino seja designada 

nova audiência de conciliação entre as partes, converto o julgamento em 

diligência. Tomem-se as demais providências de estilo. Decisão sujeita à 

homologação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito, ao qual a 

submeto, conforme preceitua o art. 40, da Lei nº 9.099/95. Lyzia Sparano 

Menna Barreto Ferreira Juíza Leiga Vistos. HOMOLOGO a decisão acima 

exarada, nos moldes do art. 40 da Lei n. 9.099/95, a fim de que surta os 

seus efeitos jurídicos. Marcelândia/MT, 23 de março de 2020. THATIANA 

DOS SANTOS Juíza de Direito em substituição legal

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000605-46.2019.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

MADEMARCOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ANTUNES SEGATO OAB - MT13546-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE AGUINALDO IVO SALINAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA SENTENÇA Processo: 

1000605-46.2019.8.11.0109. REQUERENTE: MADEMARCOS INDUSTRIA E 

COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - EPP REQUERIDO: JOSE AGUINALDO IVO 

SALINAS Vistos etc. Compulsando aos autos observo que a parte 

reclamada foi intimada para audiência de conciliação em tempo muito 

exíguo, sem a observância de antecedência de 5 (cinco) dias da data 

designada da audiência, sendo necessário a designação de nova 

audiência de conciliação devendo as partes ser devidamente intimadas. 

Determino seja designada nova audiência de conciliação entre as partes, 

converto o julgamento em diligência. Tomem-se as demais providências de 

estilo. Decisão sujeita à homologação do Excelentíssimo Senhor Doutor 

Juiz de Direito, ao qual a submeto, conforme preceitua o art. 40, da Lei nº 

9.099/95. Lyzia Sparano Menna Barreto Ferreira Juíza Leiga Vistos. 

HOMOLOGO a decisão acima exarada, nos moldes do art. 40 da Lei n. 

9.099/95, a fim de que surta os seus efeitos jurídicos. Marcelândia/MT, 23 

de março de 2020. THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito em 

substituição legal

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000607-16.2019.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

MADEMARCOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ANTUNES SEGATO OAB - MT13546-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIANA DE OLIVEIRA GOMES ROCHA (REQUERIDO)

MARIO SILVA DA ROCHA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA SENTENÇA Processo: 

1000607-16.2019.8.11.0109. REQUERENTE: MADEMARCOS INDUSTRIA E 

COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - EPP REQUERIDO: MARIO SILVA DA 

ROCHA, JAIANA DE OLIVEIRA GOMES ROCHA Vistos etc. Compulsando 

aos autos observo que a parte reclamada foi intimada para audiência de 

conciliação em tempo muito exíguo, sem a observância de antecedência 

de 5 (cinco) dias da data designada da audiência, sendo necessário a 

designação de nova audiência de conciliação devendo as partes ser 

devidamente intimadas. Determino seja designada nova audiência de 

conciliação entre as partes, converto o julgamento em diligência. 

Tomem-se as demais providências de estilo. Decisão sujeita à 

homologação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito, ao qual a 

submeto, conforme preceitua o art. 40, da Lei nº 9.099/95. Lyzia Sparano 

Menna Barreto Ferreira Juíza Leiga Vistos. HOMOLOGO a decisão acima 

exarada, nos moldes do art. 40 da Lei n. 9.099/95, a fim de que surta os 

seus efeitos jurídicos. Marcelândia/MT, 23 de março de 2020. THATIANA 

DOS SANTOS Juíza de Direito em substituição legal
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Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000611-53.2019.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

4 A. R. INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ANTUNES SEGATO OAB - MT13546-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE AGUINALDO IVO SALINAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA SENTENÇA Processo: 

1000611-53.2019.8.11.0109. REQUERENTE: 4 A. R. INDUSTRIA E 

COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - EPP REQUERIDO: JOSE AGUINALDO IVO 

SALINAS Vistos etc. Compulsando aos autos observo que a parte 

reclamada foi intimada para audiência de conciliação em tempo muito 

exíguo, sem a observância de antecedência de 5 (cinco) dias da data 

designada da audiência, sendo necessário a designação de nova 

audiência de conciliação devendo as partes ser devidamente intimadas. 

Determino seja designada nova audiência de conciliação entre as partes, 

converto o julgamento em diligência. Tomem-se as demais providências de 

estilo. Decisão sujeita à homologação do Excelentíssimo Senhor Doutor 

Juiz de Direito, ao qual a submeto, conforme preceitua o art. 40, da Lei nº 

9.099/95. Lyzia Sparano Menna Barreto Ferreira Juíza Leiga Vistos. 

HOMOLOGO a decisão acima exarada, nos moldes do art. 40 da Lei n. 

9.099/95, a fim de que surta os seus efeitos jurídicos. Marcelândia/MT, 23 

de março de 2020. THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito em 

substituição legal

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000433-07.2019.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

MARIZETE DE MATTOS INVITTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ANTUNES SEGATO OAB - MT13546-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))

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C ÍVEL E  CRIMINAL DE MARCELÂNDIA  P rocesso: 

1000433-07.2019.8.11.0109. REQUERENTE: MARIZETE DE MATTOS 

INVITTI REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos. Analisando o feito, 

denota-se que houve erro pela Secretaria quando expediu a intimação da 

parte autora via DJE no tocante à data da audiência de conciliação, razão 

pela qual a parte autora não compareceu ao ato. Assim, torno sem efeito a 

certidao exarada nos autos e determino que a Secretaria paute nova 

audiência de conciliação, com a intimação das partes via DJE. Tomem-se 

as demais providências de estilo. Decisão sujeita à homologação do 

Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito, ao qual a submeto, conforme 

preceitua o art. 40, da Lei nº 9.099/95. Lyzia Sparano Menna Barreto 

Ferreira Juíza Leiga Vistos. HOMOLOGO a decisão acima exarada, nos 

moldes do art. 40 da Lei n. 9.099/95, a fim de que surta os seus efeitos 

jurídicos. Marcelândia/MT, 23 de março de 2020. THATIANA DOS SANTOS 

Juíza de Direito em substituição legal

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000576-93.2019.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

HANAUER SUPERMERCADO EIRELI - EPP (EXEQUENTE)

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:

KELLY DOS SANTOS (EXECUTADO)

ROGERIO ADRIANO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA DESPACHO Processo: 

1000576-93.2019.8.11.0109. EXEQUENTE: HANAUER SUPERMERCADO 

EIRELI - EPP EXECUTADO: ROGERIO ADRIANO DA SILVA, KELLY DOS 

SANTOS Vistos, Cite(m)-se e intime(m)-se os devedor(es) executado(s) 

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 o Oficial de Justiça proceder de imediato 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). 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. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário LYZIA SPARANO MENNA BARRETO 

FERREIRA Juíza Leiga Vistos. HOMOLOGO a decisão acima exarada, nos 

moldes do art. 40 da Lei n. 9.099/95, a fim de que surta os seus efeitos 

jurídicos. Marcelândia/MT, 23 de março de 2020. THATIANA DOS SANTOS 

Juíza de Direito em substituição legal

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010024-10.2015.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO AMARANTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Estevan Mizzani Schneider Contini OAB - MT0013894A (ADVOGADO(A))

REGINALDO ALVES OAB - MT15508-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEBORA ALCANTARA FRANCISCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LANEREUTON THEODORO MOREIRA OAB - MT0009667A-B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE MARCELÂNDIA DESPACHO PROCESSO: 

8010024-10.2015.8.11.0109 REQUERENTE: LUIZ ANTONIO AMARANTE 

REQUERIDO: DEBORA ALCANTARA FRANCISCO Vistos. 1. Em que pese a 

certidão de decurso de prazo ao id n° 25370424, verifico que a intimação 

foi expedida em nome do advogado Doutor Estevan Mizzani Schneider 

Contini, enquanto que a petição apresentada ao id n° 20649827 requereu, 

expressamente, que as intimações fossem realizadas em nome do 

advogado, Doutor Reginaldo Alves, sob pena de nulidade. 2. Assim, 

retifico, nesta data, a autuação, para constar o Doutor Reginaldo Alves 

como advogado da parte autora. 3. Determino a intimação da parte 

exequente para, em 15 (quinze) dias, dar andamento ao feito, sob pena de 

extinção. 4. Diligências necessárias. Marcelândia , 23 de março de 2020 

THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito em Substituição legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000113-88.2018.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

HANAUER SUPERMERCADO EIRELI - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELLE BORIN NAVARRO OAB - MT21951/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALERIA HORACIO DE MELO (REQUERIDO)
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Certifico e dou fé que procedo a intimação da advogada da parte autora 

para que compareça na audiência de conciliação designada para a data 

04/12/2018 às 15:20.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000376-86.2019.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA CUALHO TABONI (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANEREUTON THEODORO MOREIRA OAB - MT0009667A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

BIOVIDA SUPLEMENTOS ALIMENTARES EIRELI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIFICO, que procedo a intimação do advogado para comparecer a 

audiência de conciliação designada para o dia 11 de novembro de 2019 às 

13:10 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000208-84.2019.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MARIA VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELLE BORIN NAVARRO OAB - MT21951/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TCT MOBILE - TELEFONES LTDA (REQUERIDO)

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CINTIA MARSIGLI AFONSO COSTA OAB - SP127688 (ADVOGADO(A))

HELVIO SANTOS SANTANA OAB - SP353041-O (ADVOGADO(A))

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA SENTENÇA Processo: 

1000208-84.2019.8.11.0109. REQUERENTE: JOAO MARIA VIEIRA 

REQUERIDO: ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA, TCT 

MOBILE - TELEFONES LTDA Vistos, Relatório dispensado, nos termos do 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Fundamento e decido. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS proposta por JOÃO 

MARIA VIEIRA em desfavor de ELETROMAR MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA e TCT MOBILE - TELEFONES LTDA. MÉRITO 

Noticia a Reclamante que realizou a compra de aparelho celular marca 

ALCATEL, adquirido pelo Autor em 06/12/2018, modelo OT 8050, no valor 

de R$ 649,00, alega que no prazo da garantia o aparelho celular passou a 

apresentar vícios, e devido aos vícios, enviou o seu aparelho para a 

assistência técnica por 3 vezes, no entanto, o aparelho voltou a 

apresentar os mesmos problemas. Alega a 1 Reclamada que não fora 

procurada para solucionar a lide, requerendo ao final o julgamento 

improcedente do feito. Aduz a 2 reclamada que tentou de todas as formas 

solucionar o vício, e que o aparelho se encontra na assistência para ser 

retirado, sendo assim requer ao final o julgamento improcedente do feito. A 

excludente de responsabilidade ora alegada não prospera, pois, tendo a 

parte Autora efetuado a compra do aparelho é dever das reclamadas 

solucionarem o vício em 30 dias ou devolver o valor do objeto, conforme 

dispõe o art. 18 do CDC. Pois bem. Ao adquirir um produto, confia-se que o 

mesmo funcionará da maneira adequada e condizente com o fim a que se 

destina. Sendo assim, constatada a existência de falhas sem a ocorrência 

de excludente de ilicitude, resta devido o ressarcimento por dano moral, 

uma vez que restou demonstrado o dano moral enfrentado. A presente 

reclamação vem embasada nas disposições ínsitas da Lei n. 8.078/90 - 

Código de Defesa do Consumidor, que consagra a teoria da 

responsabilidade que responde o fornecedor, fabricante e prestador de 

serviços, independentemente da existência de culpa, pela reparação de 

danos causados aos consumidores por VÍCIOS relativos aos produtos e 

serviços. O Código de Defesa do Consumidor dispõe o seguinte acerca do 

prazo para que o vício apresentado pelo produto seja sanado: “Art. 18 (...) 

§1º Não sendo o vício sanado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, pode o 

consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha: (grifei) I - a 

substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas 

condições de uso; II - a restituição imediata da quantia paga, 

monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; III - 

o abatimento proporcional do preço.” Na distribuição do ônus da prova, 

como no caso dos autos, compete à parte autora demonstrar o direito que 

lhe assiste ou início de prova compatível com o seu pedido e as requeridas 

comprovarem a inexistência, modificação ou extinção do direito pleiteado 

pela autora, nos termos do art. 333, incisos I e II, do Código de Processo 

Civil. Nas relações de consumo, todavia, o artigo 6º, VIII, do CDC, coloca a 

inversão do ônus da prova à disposição do consumidor, como meio para 

facilitar a sua defesa. Neste norte, cumpre referir primeiramente que a 

autora conseguiu demonstrar através dos documentos, que adquiriu o 

produto em 06/12/2018, e que até a presente ação o produto encontra-se 

defeituoso. Assim, não há se olvidar o dever do fornecedor/fabricante/ 

assistência técnica para reparo do defeito no prazo de 30 (trinta) dias. 

Contudo, no caso dos autos latente a situação do não cumprimento da 

obrigação primária no prazo determinado pela lei. Quanto ao pedido de 

dano material, entendo devida a restituição imediata da quantia paga, 

monetariamente atualizada, nos termos do art. 18, parágrafo primeiro, 

inciso II do CDC. Em relação ao dano moral, destarte, tenho que a situação 

vivenciada pela parte Autora que ficou todo esse período sem poder 

dispor do aparelho adquirido pelo defeito apresentado, causou-lhe 

desconforto e aflição, sendo certo, ainda, que o transtorno, o 

constrangimento e a frustração causados ao mesmo, podem ser tidos 

como dano moral passível de indenização, principalmente diante da inércia 

da Reclamada, que agem em total desrespeito, fazendo com que a 

Reclamante não tenha sequer o seu direito de consumidor respeitado 

diante de tal situação. Tais práticas, como dito, devem ser coibidas para 

evitar que o consumidor que honra com suas obrigações se encontre 

frustrado nas suas expectativas. Dispositivo: Ante o exposto, com fulcro 

no art. 487, I do Código de Processo Civil c/c art. 6º da Lei nº. 9.099/95, 

OPINO PELA PROCEDÊNCIA do pedido inicial, para o fim de condenar as 

reclamadas de forma solidária a: a) restituição imediata da quantia paga 

monetariamente atualizada, nos termos do art. 18, parágrafo primeiro, 

inciso II do CDC, com juros de mora de 1%ao mês e correção monetária 

pelo INPC, ambos desde a citação, e, b) ao pagamento da importância de 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais. 

Saliento que em relação aos danos morais, o valor arbitrado deverá ser 

acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o 

seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um 

por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ), extinguindo 

o processo com resolução de mérito. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios nesta fase (LJE, arts. 54 e 55). Após o trânsito 

em julgado, nada sendo requerido arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se." Decisão 

sujeita à homologação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito, ao 

qual a submeto, conforme preceitua o art. 40, da Lei nº 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, 23 de março de 

2020. THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010101-53.2014.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON JOSE BARROS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO PASCOALAO OAB - MT0016500A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO APARECIDO RIBEIRO DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA SENTENÇA Processo: 

8010101-53.2014.8.11.0109. EXEQUENTE: EDSON JOSE BARROS 

EXECUTADO: RICARDO APARECIDO RIBEIRO DOS SANTOS Vistos etc. 

Compulsando os autos, constata-se que a parte autora, apesar de 

devidamente intimada em 18/07/2019 para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

requerer o que entender de direito, sob pena de arquivamento, 

permaneceu inerte, evidenciando o seu desinteresse processual e 

autorizando, assim, a extinção do feito. De acordo com o artigo 485, inciso 

III, do Código de Processo Civil, o juiz não resolverá o mérito quando: III - 

por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; Posto isso e por tudo mais 

que dos autos consta, com arrimo no que dispõe o artigo 51, da Lei nº 
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9.099/95, c/c artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO sem 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. Decisão sujeita à homologação do Excelentíssimo 

Senhor Doutor Juiz de Direito, ao qual a submeto, conforme preceitua o 

art. 40, da Lei nº 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, 23 de março de 2020. THATIANA DOS SANTOS Juíza de 

Direito em substituição legal

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010000-16.2014.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA BORSARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA DECISÃO Processo: 

8010000-16.2014.8.11.0109. REQUERENTE: SANDRA BORSARI 

REQUERIDO: OI S/A Vistos. 1. Recebo o recurso apresentado pela parte 

Reclamada em ambos os efeitos (art. 43), sobretudo considerando-se que 

o seu recebimento apenas no efeito devolutivo implicaria na admissão da 

execução provisória do julgado com o consequente prosseguimento até o 

levantamento do dinheiro ou bens, situação essa desnecessária nos 

autos, seja pela notória celeridade no julgamento dos recursos dirigidos à 

Turma Recursal, seja porque a parte sucumbente ostenta higidez 

financeira para solver o débito, se efetivamente for reconhecido com o 

transito em julgado da sentença ora hostilizada. 2. Remetam-se os autos à 

Turma Recursal. 3. Diligências Necessárias. Marcelândia, 23 de março de 

2020. THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010056-78.2016.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

SUPERMERCADO HANAUER LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOÃO PAIVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA DECISÃO Processo n° 

8010056-78.2016.8.11.0109 Requerente: SUPERMERCADO HANAUER 

LTDA - EPP Requerente: JOÃO PAIVA Vistos. 1. Tratando-se de 

cumprimento de sentença, proceda a Secretaria as alterações 

necessárias no sistema. 2. Nos termos do art. 523 do CPC/2015 e artigo 

52, IV da Lei n. 9.099/95, intime-se a parte executada para que efetue o 

pagamento da dívida no valor apresentado na última atualização trazida, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não o fazendo, incidir multa no 

montante da condenação no percentual de 10% (dez por cento). 3. 

Certificado o não pagamento, intime-se a parte autora para indicar bens a 

penhora em nome do executado, sob pena de extinção do processo 

(artigo 53, §4° da Lei n° 9099/95). 4. Com ou sem requerimento, decorrido 

o prazo, conclusos. 5. Diligências necessárias. Marcelândia, 23 de março 

de 2020 THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010131-54.2015.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

CLEAN AR CONDICIONADO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT OAB - MT0018567A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HAMILTON CARLOS DIAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA DECISÃO Processo n° 

8010131-54.2015.8.11.0109 Requerente: CLEAN AR CONDICIONADO 

LTDA - ME Requerente: HAMILTON CARLOS DIAS Vistos. 1. Ainda que 

não exista no ordenamento jurídico processual civil o pedido de 

reconsideração, verifico que a sentença que julgou extinto o processo 

sem resolução de mérito, por abandono, foi equivocada, vez que deixou 

de analisar requerimento de busca de endereço, apresentado pela parte 

autora, ao id n° 19380346. No mais, nos termos do §7º do artigo 485 do 

Código de Processo Civil “interposta à apelação em qualquer dos casos de 

que tratam os incisos deste artigo, o juiz terá 5 (cinco) dias para 

retratar-se”. Assim, sem maiores delongas, em análise dos autos, profiro 

juízo de retração, para revogar a sentença proferida ao id n° 19763190, 

com fulcro no §7º do artigo 485 do Código de Processo Civil. 2. Cite-se no 

endereço indicado no ID. 24778274. 3. Diligências necessárias. THATIANA 

DOS SANTOS Juíza de Direito em Substituição legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010115-66.2016.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI PEREIRA DE MACEDO 77413938120 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE SILVA SANTOS OAB - MT27430/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAMINADOS GLOBO LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA DECISÃO Processo n° 

8010115-66.2016.8.11.0109 Requerente: VANDERLEI PEREIRA DE 

MACEDO 77413938120 Requerente: LAMINADOS GLOBO LTDA - EPP 

Vistos. 1. Indefiro o pedido ao id n° 24816472, vez que, quando da citação 

do requerido, o Oficial de Justiça compareceu em dois endereços 

constantes no mandado, e, quando da intimação da sentença, somente 

constou no mandando um endereço. Assim, inviável presumir que a 

citação se deu no mesmo endereço em que foi realizada a tentativa de 

intimação da sentença. 2. Assim, determino que seja expedido novo 

mandado de intimação da sentença proferida nos autos ao requerido, no 

segundo endereço constante do mandado de citação de id n° 17813315. 

3. Após, intime-se a parte autora, para requerer o que de direito. Prazo: 15 

(quinze) dias. 4. Por fim, conclusos. 5. Diligências necessárias. 

Marcelândia, 23 de março de 2020 THATIANA DOS SANTOS Juíza de 

Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000512-83.2019.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

SUPERMERCADO HANAUER LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELLE BORIN NAVARRO OAB - MT21951/O (ADVOGADO(A))

JESSICA LIANDRA BORIN NAVARRO OAB - MT25355/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSÉ MARCOS GARCIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE MARCELÂNDIA Processo n° 

1000512-83.2019.8.11.0109 Polo ativo: REQUERENTE: SUPERMERCADO 

HANAUER LTDA - EPP Polo passivo: REQUERIDO: JOSÉ MARCOS GARCIA 

DECISÃO 1. Indefiro, por ora, a realização de penhora online em nome do 

executado, vez que a parte autora não forneceu dados suficientes para a 

pesquisa. 2. Assim, intime-se a exequente para que, em 15 (quinze) dias, 

dê andamento ao feito, apresentado os dados do executado, de forma a 

possibilitar a busca de ativos financeiros em seu nome. 3. Diligências 

necessárias. Marcelândia, 23 de março de 2020 THATIANA DOS SANTOS 

Juíza de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1000007-63.2017.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELLE BORIN NAVARRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELLE BORIN NAVARRO OAB - MT21951/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCIELLE CHAGAS DOS ANJOS (REQUERIDO)

ANGELA BENEDITA GOMES PEREIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO GUTIERREZ DE MELO OAB - MT0009231S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA DECISÃO Processo n° 

1000007-63.2017.8.11.0109 Requerente: GABRIELLE BORIN NAVARRO 

Requerente: FRANCIELLE CHAGAS DOS ANJOS e outros Vistos. 1. 

Trata-de de reclamação ajuizada por Gabrielle Borin Navarro, em face de 

Franciele Chagas dos Anjos e Angela Benedita Gomes Pereira. Realizada 

audiência de conciliação (id n° 16739314) somente compareceu a parte 

reclamante, tendo a reclamada Angela Benedita Gomes Pereira sido 

representada por Maciel José Scheid. 2. Inicialmente, decreto a revelia da 

reclamada Angela Benedita Gomes Pereira, vez que o artigo 9°, caput da 

Lei n° 9.099/95 veda a representação da pessoa física, sendo necessário 

o seu comparecimento pessoal. 3. No mais, paute-se nova audiência de 

conciliação (art. 16, da Lei nº 9.099/95). 4. Cite-se e intime-se a parte 

reclamada Franciele Chagas dos Anjos de todo o teor da presente ação 

bem como para que compareça à audiência, no Fórum desta Comarca, 

advertindo-a de que seu não comparecimento poderá lhe acarretar 

prejuízos, como o de serem considerados como verdadeiros os fatos 

articulados na inicial e proferido julgamento de plano (art. 18, § 1º e 20, da 

Lei nº. 9.099/95). A citação deverá ser expedida no endereço de id n° 

19058448. 5. Intime-se a parte reclamante para que compareça à 

audiência, constando da intimação que sua ausência implicará na extinção 

do processo, sem resolução do mérito (art. 51, I, da Lei nº 9.099/95). Cabe 

salientar que é necessário o comparecimento pessoal das partes a 

qualquer das audiências. A Lei n. 9.099/95 não admite que a pessoa física 

seja representada em audiência, nem mesmo por procurador com poderes 

especiais para transigir, bem como em seu artigo 9º estabelece que as 

partes comparecerão pessoalmente, podendo ser assistidas por 

advogado e somente a pessoa jurídica ou titular de firma individual é que 

poderá ser representada por preposto (art. 9º, § 4º). 6. Caso não haja 

conciliação, a contestação poderá ser ofertada até cinco (05) dias após a 

audiência acima mencionada. 7. No ato da citação, deverá o Oficial de 

Justiça avaliar a possibilidade/necessidade de citação por hora certa. 8. 

Diligências necessárias. Marcelândia, 23 de março de 2020 THATIANA 

DOS SANTOS Juíza de Direito em substituição legal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010146-86.2016.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS LEANDRO BECHER (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGROUNIDOS PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO ALVES DE OLIVEIRA OAB - MT8083-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA SENTENÇA Processo: 

8010146-86.2016.8.11.0109. REQUERENTE: MARCOS LEANDRO BECHER 

REQUERIDO: AGROUNIDOS PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA Vistos, 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados no art. 2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, 

do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Decido. DO 

JULGAMENTO ANTECIPADO No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, uma vez as provas dos autos são suficientes para 

a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 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 requerente alega 

que era cliente da reclamada adquirindo seus produtos. Contudo, em 

fevereiro/2016 o mesmo arrendou a horta para o Sr. Mauro Sergio Benini, 

sendo que, após esta data não adquiriu nenhum produto da requerida. 

Ocorre que, para sua surpresa, recebeu uma cobrança da reclamada 

referente a um boleto no valor de R$ 441,80 (quatrocentos e oitenta e um 

reais e oitenta centavos), com vencimento para o dia 06/11/2016. Sendo 

assim, ao entrar em contato com a reclamada, esta teria informado que o 

débito era devido e deveria ser pago, situação pela qual realizou o 

pagamento do boleto mesmo desconhecendo o débito, motivo pelo qual 

requer a devolução da quantia indevidamente paga. A requerida em 

contestação alega que tem sede na cidade de Cuiabá/MT, e que por isso a 

relação comercial com o requerente sempre foi através do telefone, 

identificando-se, e, após a confirmação de seus dados pessoais a venda 

era regularmente efetuada, e a mercadoria enviada por meio de 

transportadora. Alega que, no caso em questão, o requerente entrou em 

contato com a requerida e solicitou nova compra. A venda foi concluída no 

valor de R$ 1.103,61 (mil cento e três reais e sessenta e um centavos), 

tendo como forma de pagamento uma entrada de R$ 200,00 (duzentos 

reais) + duas parcelas sendo a primeira com vencimento em 10/10/2016, 

no valor de R$ 441,81 (quatrocentos e quarenta e um reais e oitenta e um 

centavos); e outra com vencimento em 06/11/2016, no valor de R$ 441,80 

(quatrocentos e quarenta e um reais e oitenta centavos). Por fim, alega 

que o requerente realizou o pagamento da entrada via depósito bancário, 

bem como que pagou as demais parcelas, sem qualquer questionamento. 

Neste sentido, requer seja julgado improcedente o pedido da inicial. Pois 

bem. Dá analise dos autos é possível verificar que a requerido apresenta 

documentos que demonstram a relação negocial entre as partes, 

mormente a NF-e nº 000.060.846, documento de comprovação de 

cadastro, o comprovante de retirada de mercadoria assinado pelo Sr. 

Mauro Sergio Benini (pessoa na qual o requerente alega que arrendou sua 

horta). Contudo, em que pese as faturas mencionadas na NF-e não 

corresponderam ao valor emitido no boleto, verifica-se que ainda assim 

ocorreu o pagamento da entrada e das demais parcelas pelo requerente, 

situação na qual, sem a impugnação do requerente leva a conclusão de 

que ocorreu a relação comercial entre as partes, não havendo em que 

falar em restituição da quantia paga. Ressalto que ainda que não tenha 

autorizado o terceiro a efetuar a compra perante a Requerida, poderá 

acioná-lo via medida de regresso, eis que segundo narra pagou dívida que 

não devia. 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. Portanto, forçoso reconhecer a 

ausência de elementos para declarar a inexistência da dívida e, por 

conseguinte, ausentes os requisitos necessários à restituição da quantia 

paga. Com relação à litigância de má-fé, entendo que não deve ser 

deferida, uma vez que se trata, no caso, do livre exercício do direito 

constitucional de ação. 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, ambos 

do Novo 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, com as devidas baixas. Intimem-se. 

Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Lyzia Sparano Menna 

Barreto Ferreira Juíza Leiga Vistos. 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, 23 de março de 2020. THATIANA 

DOS SANTOS Juíza de Direito em substituição legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000208-84.2019.8.11.0109
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Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MARIA VIEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TCT MOBILE - TELEFONES LTDA (REQUERIDO)

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CINTIA MARSIGLI AFONSO COSTA OAB - SP127688 (ADVOGADO(A))

HELVIO SANTOS SANTANA OAB - SP353041-O (ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA SENTENÇA Processo: 

1000208-84.2019.8.11.0109. REQUERENTE: JOAO MARIA VIEIRA 

REQUERIDO: ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA, TCT 

MOBILE - TELEFONES LTDA Vistos, Relatório dispensado, nos termos do 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Fundamento e decido. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS proposta por JOÃO 

MARIA VIEIRA em desfavor de ELETROMAR MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA e TCT MOBILE - TELEFONES LTDA. MÉRITO 

Noticia a Reclamante que realizou a compra de aparelho celular marca 

ALCATEL, adquirido pelo Autor em 06/12/2018, modelo OT 8050, no valor 

de R$ 649,00, alega que no prazo da garantia o aparelho celular passou a 

apresentar vícios, e devido aos vícios, enviou o seu aparelho para a 

assistência técnica por 3 vezes, no entanto, o aparelho voltou a 

apresentar os mesmos problemas. Alega a 1 Reclamada que não fora 

procurada para solucionar a lide, requerendo ao final o julgamento 

improcedente do feito. Aduz a 2 reclamada que tentou de todas as formas 

solucionar o vício, e que o aparelho se encontra na assistência para ser 

retirado, sendo assim requer ao final o julgamento improcedente do feito. A 

excludente de responsabilidade ora alegada não prospera, pois, tendo a 

parte Autora efetuado a compra do aparelho é dever das reclamadas 

solucionarem o vício em 30 dias ou devolver o valor do objeto, conforme 

dispõe o art. 18 do CDC. Pois bem. Ao adquirir um produto, confia-se que o 

mesmo funcionará da maneira adequada e condizente com o fim a que se 

destina. Sendo assim, constatada a existência de falhas sem a ocorrência 

de excludente de ilicitude, resta devido o ressarcimento por dano moral, 

uma vez que restou demonstrado o dano moral enfrentado. A presente 

reclamação vem embasada nas disposições ínsitas da Lei n. 8.078/90 - 

Código de Defesa do Consumidor, que consagra a teoria da 

responsabilidade que responde o fornecedor, fabricante e prestador de 

serviços, independentemente da existência de culpa, pela reparação de 

danos causados aos consumidores por VÍCIOS relativos aos produtos e 

serviços. O Código de Defesa do Consumidor dispõe o seguinte acerca do 

prazo para que o vício apresentado pelo produto seja sanado: “Art. 18 (...) 

§1º Não sendo o vício sanado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, pode o 

consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha: (grifei) I - a 

substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas 

condições de uso; II - a restituição imediata da quantia paga, 

monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; III - 

o abatimento proporcional do preço.” Na distribuição do ônus da prova, 

como no caso dos autos, compete à parte autora demonstrar o direito que 

lhe assiste ou início de prova compatível com o seu pedido e as requeridas 

comprovarem a inexistência, modificação ou extinção do direito pleiteado 

pela autora, nos termos do art. 333, incisos I e II, do Código de Processo 

Civil. Nas relações de consumo, todavia, o artigo 6º, VIII, do CDC, coloca a 

inversão do ônus da prova à disposição do consumidor, como meio para 

facilitar a sua defesa. Neste norte, cumpre referir primeiramente que a 

autora conseguiu demonstrar através dos documentos, que adquiriu o 

produto em 06/12/2018, e que até a presente ação o produto encontra-se 

defeituoso. Assim, não há se olvidar o dever do fornecedor/fabricante/ 

assistência técnica para reparo do defeito no prazo de 30 (trinta) dias. 

Contudo, no caso dos autos latente a situação do não cumprimento da 

obrigação primária no prazo determinado pela lei. Quanto ao pedido de 

dano material, entendo devida a restituição imediata da quantia paga, 

monetariamente atualizada, nos termos do art. 18, parágrafo primeiro, 

inciso II do CDC. Em relação ao dano moral, destarte, tenho que a situação 

vivenciada pela parte Autora que ficou todo esse período sem poder 

dispor do aparelho adquirido pelo defeito apresentado, causou-lhe 

desconforto e aflição, sendo certo, ainda, que o transtorno, o 

constrangimento e a frustração causados ao mesmo, podem ser tidos 

como dano moral passível de indenização, principalmente diante da inércia 

da Reclamada, que agem em total desrespeito, fazendo com que a 

Reclamante não tenha sequer o seu direito de consumidor respeitado 

diante de tal situação. Tais práticas, como dito, devem ser coibidas para 

evitar que o consumidor que honra com suas obrigações se encontre 

frustrado nas suas expectativas. Dispositivo: Ante o exposto, com fulcro 

no art. 487, I do Código de Processo Civil c/c art. 6º da Lei nº. 9.099/95, 

OPINO PELA PROCEDÊNCIA do pedido inicial, para o fim de condenar as 

reclamadas de forma solidária a: a) restituição imediata da quantia paga 

monetariamente atualizada, nos termos do art. 18, parágrafo primeiro, 

inciso II do CDC, com juros de mora de 1%ao mês e correção monetária 

pelo INPC, ambos desde a citação, e, b) ao pagamento da importância de 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais. 

Saliento que em relação aos danos morais, o valor arbitrado deverá ser 

acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o 

seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um 

por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ), extinguindo 

o processo com resolução de mérito. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios nesta fase (LJE, arts. 54 e 55). Após o trânsito 

em julgado, nada sendo requerido arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se." Decisão 

sujeita à homologação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito, ao 

qual a submeto, conforme preceitua o art. 40, da Lei nº 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, 23 de março de 

2020. THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito em substituição legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000077-46.2018.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

VALE DO IGUACU AGRICOLA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANELISE INES ANDRUCHAK OAB - MT0015178A (ADVOGADO(A))

ELIZANGELA BRAGA SOARES ALTOE OAB - MT0016126A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE VITOR DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA SENTENÇA Processo: 

1000077-46.2018.8.11.0109. REQUERENTE: VALE DO IGUACU AGRICOLA 

LTDA REQUERIDO: JOSE VITOR DE ALMEIDA 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 cobrança, proposta por VALE DO 

IGUAÇU AGRICOLA LTDA em face de JOSÉ VITOR DE ALMEIDA, diante de 

alegação de inadimplência. I Da Revelia Compulsando os autos, vê-se que 

o reclamado, não compareceu a audiência de conciliação, e foi solicitado 

por intermédio do advogado do reclamado a juntado aos autos atestado 

médico, no entanto deixou de apresentar contestação. Logo, a 

procedência da pretensão contida na inicial, com o reconhecimento dos 

efeitos da revelia, é medida que se impõe, mormente porque há 

documentos que demonstram a relação jurídica entre as partes. É cediço 

que a garantia da ampla defesa não se trata de uma obrigação imposta à 

parte, porém, faculta-se ao réu a possibilidade de contestar os fatos 

alegados pela parte contrária. Contudo, caso a parte haja com contumácia, 

ou seja, deixe de contestar os fatos articulados pelo autor, prevê a 

legislação processual civil a sua penalização, uma vez que, descumprido 

o seu ônus processual, caracteriza a revelia, como se vê no caso. De 

outro lado, o reconhecimento dos efeitos da revelia não é absoluto, uma 

vez que a presunção de veracidade pode ser afastada diante das 

circunstâncias dos autos, mormente pela regra do artigo 370 do Código de 

Processo Civil, que caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento das partes, 

determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo 

as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Nesse sentido, 

necessário acrescentar que “a falta de contestação, quando leve a que 

se produzam os efeitos da revelia, exonera o autor de provar os fatos 

deduzidos como fundamento do pedido e inibe a produção de prova pelo 

réu, devendo proceder ao julgamento antecipado da lide. Se, entretanto, 
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de documentos trazidos com a inicial se concluir que os fatos se 

passaram de forma diversa do nela narrado, o juiz haverá que considerar 

o que deles resulte e não se firmar em presunção que se patenteia 

contrária à realidade (RSTJ 88/115)”. (in Código de Processo Civil e 

legislação processual em vigor, 37ª edição, ed. Saraiva, 2005, da lavra de 

Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa, nota 6, pg. 422). No entanto, 

diante do princípio do livre convencimento do juiz, tenho que os elementos 

de provas constantes nos autos, corroborado com a revelia do réu, impõe 

o reconhecimento da prescindibilidade da produção de provas em 

audiência, o que autoriza o julgamento antecipado do feito. Partindo dessa 

premissa, entendo que os fatos alegados pela parte reclamante, somente 

não se reputarão verdadeiros, quando do contrário resultar da convicção 

do juiz. No caso, a pretensão se mostra amparada documentalmente, 

consoante se infere na inicial, demonstrada em especial por meio 

documentos que, pela revelia decretada se tornaram incontroversos. Por 

tais motivos, entendo pela procedência do pedido, para condenar a 

reclamada ao pagamento do valor de R$ 11.820,13 (onze mil oitocentos e 

vinte reais e treze centavos), acrescido de juros e correção monetária. 

Ante o exposto, opino pela DECRETAÇÃO DA REVELIA da parte 

reclamada e pela PROCEDÊNCIA da pretensão contida na peça inicial e, 

por consequência, pela CONDENAÇÃO da parte reclamada a pagar à 

parte autora a importância de R$ 11.820,13 (onze mil oitocentos e vinte 

reais e treze centavos), devendo ser acrescido ainda, de correção 

monetária pelo índice INPC, desde a propositura da ação e juros moratórios 

de 1% ao mês a partir da citação válida, a teor do que dispõe o artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Decisão sujeita à 

homologação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito, ao qual a 

submeto, conforme preceitua o art. 40, da Lei nº 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, 23 de março de 

2020. THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito em substituição legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000020-28.2018.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA ALVES MONTEZUMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO LUIS DA SILVA OAB - MT16561/O (ADVOGADO(A))

PAMELA KAROLINE ALMEIDA LIVALDA OAB - MT19597/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDILBERTO ARCESTI RISSI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA SENTENÇA Processo: 

1000020-28.2018.8.11.0109. REQUERENTE: ANA PAULA ALVES 

MONTEZUMA REQUERIDO: EDILBERTO ARCESTI RISSI Vistos etc., 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. 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 REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E ESTÉTICOS POR 

ACIDENTE DE TRÂNSITO, proposta por ANA PAULA ALVES MONTEZUMA 

em desfavor de EDILBERTO ARCESTI RISSI. EXTIÇÃO- AUSÊNCIA DO 

ADVOGADO DA RECLAMANTE Alega o reclamado a contumácia da 

reclamante, no entanto não é necessária à presença de advogado na 

audiência de conciliação, mas tão somente a partir da fase instrutória. 

Vejamos, pois, que o enunciado 36 do FONAJE 1 exige que, nas causas 

com valor superior a 20 salários mínimos somente é necessária a 

presença de advogado nos autos a partir da fase instrutória, de forma que 

o não comparecimento do advogado na audiência de conciliação não 

configura revelia. Resta afastada a preliminar arguida em audiência de 

conciliação . I Da Revelia Compulsando os autos, vê-se que o reclamado, 

devidamente citado compareceu a audiência de conciliação, no entanto 

deixou de apresentar contestação. Logo, a procedência da pretensão 

contida na inicial, com o reconhecimento dos efeitos da revelia, é medida 

que se impõe, mormente porque há documentos que demonstram a 

relação jurídica entre as partes. É cediço que a garantia da ampla defesa 

não se trata de uma obrigação imposta à parte, porém, faculta-se ao réu a 

possibilidade de contestar os fatos alegados pela parte contrária. 

Contudo, caso a parte haja com contumácia, ou seja, deixe de contestar 

os fatos articulados pelo autor, prevê a legislação processual civil a sua 

penalização, uma vez que, descumprido o seu ônus processual, 

caracteriza a revelia, como se vê no caso. De outro lado, o 

reconhecimento dos efeitos da revelia não é absoluto, uma vez que a 

presunção de veracidade pode ser afastada diante das circunstâncias 

dos autos, mormente pela regra do artigo 370 do Código de Processo Civil, 

que caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento das partes, determinar as 

provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências 

inúteis ou meramente protelatórias. Nesse sentido, necessário 

acrescentar que “a falta de contestação, quando leve a que se produzam 

os efeitos da revelia, exonera o autor de provar os fatos deduzidos como 

fundamento do pedido e inibe a produção de prova pelo réu, devendo 

proceder ao julgamento antecipado da lide. Se, entretanto, de documentos 

trazidos com a inicial se concluir que os fatos se passaram de forma 

diversa do nela narrado, o juiz haverá que considerar o que deles resulte 

e não se firmar em presunção que se patenteia contrária à realidade 

(RSTJ 88/115)”. (in Código de Processo Civil e legislação processual em 

vigor, 37ª edição, ed. Saraiva, 2005, da lavra de Theotonio Negrão e José 

Roberto F. Gouvêa, nota 6, pg. 422). No entanto, diante do princípio do 

livre convencimento do juiz, tenho que os elementos de provas constantes 

nos autos, corroborado com a revelia do réu, impõe o reconhecimento da 

prescindibilidade da produção de provas em audiência, o que autoriza o 

julgamento antecipado do feito. Partindo dessa premissa, entendo que os 

fatos alegados pela parte reclamante, somente não se reputarão 

verdadeiros, quando do contrário resultar da convicção do juiz. No entanto 

no caso em tela restou comprovado os danos sofridos pela reclamante, 

que foi vitima de acidente juntamente com seus dois filhos menores, sendo 

o filho mais novo Márcio Montezuma , a vitima que mais foi as 

consequência devido a gravidade de suas lesões, tendo que passar por 2 

procedimentos cirúrgicos, conforme restou demonstrado com os 

documentos anexos . Em que pese a situação da reclamante, o reclamado 

em nenhum momento se disponibilizou para ajudar com as despesas, e 

ainda decorrente as danos causados no acidente o filho mais novo Márcio 

Montezuma, precisa fazer fisioterapia. No caso, a pretensão se mostra 

amparada documentalmente, consoante se infere na inicial, demonstrada 

em especial por meio documentos que, pela revelia decretada se tornaram 

incontroversos. Por tais motivos, entendo pela procedência do pedido, 

para condenar a reclamada ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais) para os autores Ana Paula Alves Montezuma e Maurício 

Montezuma Chechi e para o autor Márcio Montezuma Macedo, do valor de 

R$ 5.000,00 à título de Dano Moral e R$ 8.000,00 à Título de Danos 

Estéticos. Ante o exposto, opino pela DECRETAÇÃO DA REVELIA da parte 

reclamada e pela PROCEDÊNCIA da pretensão contida na peça inicial e, 

por consequência, pela: CONDENAR da parte reclamada a pagar à parte 

autora a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para os autores Ana 

Paula Alves Montezuma e Maurício Montezuma Chechi, devendo ser 

acrescido ainda, de correção monetária pelo índice INPC, desde a 

propositura da ação e juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação 

válida, a teor do que dispõe o artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil. CONDENAR da parte reclamada a pagar para o autor Márcio 

Montezuma Macedo R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à título de Dano Moral e 

R$ 8.000,00 (oito mil reais) à Título de Danos Estéticos, devendo ser 

acrescido ainda, de correção monetária pelo índice INPC, desde a 

propositura da ação e juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação 

válida, a teor do que dispõe o artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, 

da Lei nº 9.099/95. Decisão sujeita à homologação do Excelentíssimo 

Senhor Doutor Juiz de Direito, ao qual a submeto, conforme preceitua o 

art. 40, da Lei nº 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, 23 de março de 2020. THATIANA DOS SANTOS Juíza de 

Direito em substituição legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000376-86.2019.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA CUALHO TABONI (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANEREUTON THEODORO MOREIRA OAB - MT0009667A-B 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

BIOVIDA SUPLEMENTOS ALIMENTARES EIRELI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA SENTENÇA Processo: 

1000376-86.2019.8.11.0109. INTERESSADO: JESSICA CUALHO TABONI 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO, BIOVIDA SUPLEMENTOS ALIMENTARES 

EIRELI 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 declaratória 

de nulidade com pedido de indenização por danos morais, proposta por 

JESSICA CUALHO TABONI em face de BANCO BRADESCO S.A e BIOVIDA 

SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA, diante de suposto lançamento 

indevido de seu nome nos cadastros restritivos de crédito. Da Revelia da 

Segunda Reclamada Conforme se observa pela ata de audiência de 

conciliação presente no id. 2602582, a segunda reclamada, apesar de 

devidamente citada, deixou de comparecer à referida solenidade, pelo que 

entendo pela decretação da revelia e aplicação de seus efeitos. Da 

Preliminar Ausência de Interesse de Agir – Ausência de Pretensão 

resistida. Quanto a preliminar de falta de interesse de agir, está não deve 

prosperar, uma vez que se trata, no caso, de livre exercício do direito de 

ação, motivo pelo qual entendo pela sua rejeição. Da Ilegitimidade Passiva 

da Primeira Requerida A reclamada arguiu, em preliminar, a ilegitimidade 

passiva. In casu, rejeito a preliminar, uma vez que, em se tratando de 

relação de consumo, o Código de Defesa do Consumidor, no art. 7, 

parágrafo único, estabelece a responsabilidade solidária entre todos os 

integrantes da cadeia de fornecedores. Ademais consta do protesto 

anexo a apresentante do protesto a requerida Banco Bradesco S.A. 

Ultrapassadas as preliminares, passo a analisar o MÉRITO da demanda. 

Fundamento e decido. Pois bem. 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 parte reclamada provar a 

veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva 

é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC. A parte 

reclamante alega que teve seu nome negativado nos órgãos de proteção 

ao crédito de forma indevida, por falha na prestação de serviço da 

segunda reclamada. Salienta-se que não junta a reclamada qualquer 

documento que faça início de prova das suas alegações, sequer um 

documento demonstrando o motivo da negativa, o que lhe era muito fácil 

fazer, nem prova da devida prestação do serviço. Ademais a tese da 

primeira reclamada só se atenta em imputar a segunda reclamada a 

responsabilidade, alegando que não causou dano algum a reclamante, não 

tendo a responsabilidade em indenizar. Neste sentido, tenho que a 

reclamada não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, a teor do 

que dispõe o art. 373, inciso II, do CPC. A responsabilidade da empresa 

reclamada como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 

14, do CDC, que assim dispõe: "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. Tal responsabilidade é afastada apenas quando 

comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do 

CDC)". Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do 

serviço, e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe cabia, deve ser 

responsabilizado pelos danos causados à parte reclamante. Logo, tenho 

que efetivamente houve falha na prestação do serviço pela reclamada. 

Quanto aos danos morais, entendo que restaram caracterizados, eis que 

a reclamante foi submetida a transtornos e dissabores em razão da 

negativa indevida realizada pelas reclamadas. Ressalte-se ser 

desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se 

extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re 

ipsa. 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. Assim, sopesando os 

fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e, ainda, os critérios 

comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e 

razoável a condenação da parte reclamada ao pagamento da importância 

de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) pelos danos morais, sem que isso 

importe em enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter 

pedagógico. Assim, tenho que a hipótese é de parcial procedência dos 

pedidos. Ante o exposto, entendo pela: a) DECRETAÇÃO DA REVELIA da 

segunda reclamada Biovida Suplementos alimentares; b) REJEIÇÃO DAS 

PRELIMINARES arguidas pela reclamada. c) PARCIAL PROCEDÊNCIA do 

pedido inicial para CONDENAR as reclamadas a pagarem a parte autora o 

valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos 

morais, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento, e 

acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da citação, extinguindo o 

processo com resolução de mérito. d) DETERNINAR que as Requeridas 

DÊEM BAIXA NO PROTESTO em nome da parte autora, no valor de 

R$524,00 (quinhentos e vinte e quatro reais). e) DECLARO a inexistência 

do débito totalizando a quantia total de R$ 1.678,80 (um mil seiscentos e 

setenta e oito reais e oitenta centavos). 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. Marcelândia/MT, 23 de março de 2020. THATIANA DOS 

SANTOS Juíza de Direito em substituição legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000113-88.2018.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

HANAUER SUPERMERCADO EIRELI - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELLE BORIN NAVARRO OAB - MT21951/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALERIA HORACIO DE MELO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA SENTENÇA Processo: 

1000113-88.2018.8.11.0109. REQUERENTE: HANAUER SUPERMERCADO 

EIRELI - EPP REQUERIDO: VALERIA HORACIO DE MELO Vistos etc. 1. 

RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, uma vez que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

REVELIA. Nota-se que a reclamada foi regularmente citada, deixando de 

comparecer à audiência de conciliação e de apresentar contestação no 

prazo legal, tornando-se, dessa forma, revel. Logo, a procedência da 

pretensão contida na inicial, com o reconhecimento dos efeitos da revelia, 

é medida que se impõe, mormente porque há documentos que demonstram 

a relação jurídica entre as partes. É cediço que a garantia da ampla defesa 

não se trata de uma obrigação imposta à parte, porém, faculta-se ao réu a 

possibilidade de contestar os fatos alegados pela parte contrária. 

Contudo, caso a parte haja com contumácia, ou seja, deixe de contestar 

os fatos articulados pelo autor, prevê a legislação processual civil a sua 

penalização, uma vez que, descumprido o seu ônus processual, 

caracteriza a revelia, como se vê no caso. De outro lado, o 

reconhecimento dos efeitos da revelia não é absoluto, uma vez que a 

presunção de veracidade pode ser afastada diante das circunstâncias 

dos autos, mormente pela regra do artigo 370 do Código de Processo Civil, 

que caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento das partes, determinar as 

provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências 

inúteis ou meramente protelatórias. Nesse sentido, necessário 
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acrescentar que “a falta de contestação, quando leve a que se produzam 

os efeitos da revelia, exonera o autor de provar os fatos deduzidos como 

fundamento do pedido e inibe a produção de prova pelo réu, devendo 

proceder ao julgamento antecipado da lide. Se, entretanto, de documentos 

trazidos com a inicial se concluir que os fatos se passaram de forma 

diversa do nela narrado, o juiz haverá que considerar o que deles resulte 

e não se firmar em presunção que se patenteia contrária à realidade 

(RSTJ 88/115)”. (in Código de Processo Civil e legislação processual em 

vigor, 37ª edição, ed. Saraiva, 2005, da lavra de Theotonio Negrão e José 

Roberto F. Gouvêa, nota 6, pg. 422). No entanto, diante do princípio do 

livre convencimento do juiz, tenho que os elementos de provas constantes 

nos autos, corroborado com a revelia do réu, impõe o reconhecimento da 

prescindibilidade da produção de provas em audiência, o que autoriza o 

julgamento antecipado do feito. Partindo dessa premissa, entendo que os 

fatos alegados pela parte reclamante, somente não se reputarão 

verdadeiros, quando do contrário resultar da convicção do juiz. No caso, a 

pretensão se mostra amparada documentalmente, consoante se infere na 

inicial, demonstrada em especial por meio documentos que, pela revelia 

decretada se tornaram incontroversos. Por tais motivos, entendo pela 

procedência do pedido, para condenar a reclamada ao pagamento do 

valor de R$ 3.694,00 (três mil, seiscentos e noventa e quatro reais), 

acrescido de juros e correção monetária. 3. DISPOSITIVO Ante o exposto, 

opino pela DECRETAÇÃO DA REVELIA da parte reclamada e pela 

PROCEDÊNCIA da pretensão contida na peça inicial e, por consequência, 

pela CONDENAÇÃO da parte reclamada a pagar à parte autora a 

importância de R$ 3.694,00 (três mil, seiscentos e noventa e quatro reais), 

que deverá ser acrescido de juros de mora (simples) ao mês a partir da 

citação e correção monetária pelo INPC a incidir da data do vencimento da 

obrigação inadimplida. 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. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, 

submete-se o presente projeto de sentença à apreciação do MM. Juiz de 

Direito. 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, 23 

de março de 2020. THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito em 

substituição legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010006-18.2017.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

ALVANEU NAVARRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELLE BORIN NAVARRO OAB - MT21951/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGP TECNOLOGIA EM INFORMATICA DO BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

B2W COMPANHIA DIGITAL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT228213-O (ADVOGADO(A))

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - SP131600-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA SENTENÇA Processo: 

8010006-18.2017.8.11.0109. REQUERENTE: ALVANEU NAVARRO 

REQUERIDO: B2W COMPANHIA DIGITAL, AGP TECNOLOGIA EM 

INFORMATICA DO BRASIL LTDA. Vistos, 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 ALVANEU NAVARRO 

em desfavor de AGP TECNOLOGIA EM INFORMATICA DO BRASIL LTDA e 

B2W COMPANHIA DIGITAL. 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. 

PRELIMINARES Da nulidade dos atos processuais. Aduz a reclamada que 

a não retornou nos autos o seu A.R., requerendo a nulidade dos atos 

processuais. Contudo, tal medida não merece amparo eis que o A.R. 

encontra-se acostado no ID. nº 14951971, por esta razão deixo de 

acolher a preliminar. Da Ilegitimidade passiva Afasto a preliminar haja vista 

que o Reclamante e a reclamada possuem relação de contratual, 

devidamente resguardada pelo CDC. Complexidade de Causa- 

Necessidade de Perícia Rejeito a preliminar de incompetência de juízo para 

o deslinde do processo por necessidade de prova pericial, posto que as 

provas existentes nos autos se mostram suficientes para a elucidação da 

questão. Decido. DO JULGAMENTO ANTECIPADO Não se faz necessária a 

realização de audiência instrução, já que cabe ao magistrado dirigir a 

instrução do processo e deferir a produção probatória que considerar 

necessária à formação do seu convencimento. MÉRITO O requerente 

alega que adquiriu no dia 29/11/15 um Notebook E5-573G-58B7, Intel Core 

5 i5, 8GB (2GB memória dedicada), 1TB, LED 15,6 W10 ? ACER, o qual foi 

comprado através do site das Lojas Americanas, pagando pelo produto o 

valor de R$ 1.999,00 (mil novecentos e noventa e nove), conforme NF-e: 

13612632. Ocorre que, em meados do mês de fevereiro a tela do notebook 

começou a piscar durante o seu uso, o que incomodava e atrapalhava o 

devido manuseio do produto. Dias após o início do problema o notebook 

não ligou mais. Aduz que buscou as requeridas para solucionarem o vício, 

contudo mesmo tendo levado a garantia por algumas vezes mas o 

problema não fora resolvido. Informa que recebeu um novo produto, mas 

que o este também parou de ligar com pouco tempo e uso. Aduz que após 

diversas idas e vindas, notou que o problema estava no carregador tendo 

solicitado a troca, que após esta troca não houve mais problemas. Ao final 

pugnou pela indenização por dano moral ante a falha na prestação de 

serviço. Na contestação a primeira segunda requerida (AGP) alega, em 

síntese, que já ocorreu a troca do produto, que não há provas do ocorrido, 

ao final requereu a improcedência da ação. A segunda requerida (B2W) 

em defesa alega perda do objeto, em razão da troca do produto, que no 

caso ocorreu mero aborrecimento não merecendo o Requerente ser 

indenizado, ao final requereu a improcedência da ação. Pois bem. Dá 

análise dos autos verifica-se incontroverso o defeito no aparelho, bem 

como a não solução do problema no prazo legal estabelecido pelo Código 

de Defesa do Consumidor. Por outro lado, em que pese já ter realizado a 

troca de forma espontânea do produto, tal ato não a exime de sua 

responsabilidade pela inobservância do Código de Defesa do Consumidor, 

eis que o Requerente sofreu por meses com o vício no aparelho. Ademais, 

ao adquirir um produto, confia-se que o mesmo funcionará da maneira 

adequada e condizente com o fim a que se destina. Sendo assim, 

constatada a existência de falhas sem a ocorrência de excludente de 

ilicitude, resta devido o ressarcimento por dano moral, uma vez que restou 

demonstrado o dano moral enfrentado. A presente reclamação vem 

embasada nas disposições ínsitas da Lei n. 8.078/90 - Código de Defesa 

do Consumidor, que consagra a teoria da responsabilidade que responde 

o fornecedor, fabricante e prestador de serviços, independentemente da 

existência de culpa, pela reparação de danos causados aos 

consumidores por VÍCIOS relativos aos produtos e serviços. O Código de 

Defesa do Consumidor dispõe o seguinte acerca do prazo para que o vício 

apresentado pelo produto seja sanado: “Art. 18 (...) §1º Não sendo o vício 

sanado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, pode o consumidor exigir, 

alternativamente e à sua escolha: (grifei) I - a substituição do produto por 

outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; II - a restituição 

imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de 

eventuais perdas e danos; III - o abatimento proporcional do preço.” Na 

distribuição do ônus da prova, como no caso dos autos, compete à parte 

autora demonstrar o direito que lhe assiste ou início de prova compatível 

com o seu pedido e as requeridas comprovarem a inexistência, 

modificação ou extinção do direito pleiteado pela autora, nos termos do art. 

333, incisos I e II, do Código de Processo Civil. Nas relações de consumo, 

todavia, o artigo 6º, VIII, do CDC, coloca a inversão do ônus da prova à 

disposição do consumidor, como meio para facilitar a sua defesa. Neste 

norte, cumpre referir primeiramente que a autora conseguiu demonstrar 

através dos documentos, que adquiriu o produto em 01/08/2018, e que até 

a presente ação o produto encontra-se defeituoso. Assim, não há se 

olvidar o dever do fornecedor/fabricante/ assistência técnica para reparo 

do defeito no prazo de 30 (trinta) dias. Contudo, no caso dos autos latente 

a situação do não cumprimento da obrigação primária no prazo 

determinado pela lei. Em relação ao dano moral, destarte, tenho que a 

situação vivenciada pela parte Autora que ficou todo esse período sem 

poder dispor do aparelho adquirido pelo defeito apresentado, causou-lhe 

desconforto e aflição, sendo certo, ainda, que o transtorno, o 

constrangimento e a frustração causados ao mesmo, podem ser tidos 

como dano moral passível de indenização, principalmente diante da inércia 

da Reclamada, que agem em total desrespeito, fazendo com que a 

Reclamante não tenha sequer o seu direito de consumidor respeitado 

diante de tal situação. Tais práticas, como dito, devem ser coibidas para 
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evitar que o consumidor que honra com suas obrigações se encontre 

frustrado nas suas expectativas. Assim, no que concerne a fixação do 

valor que corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, 

aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência 

determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição 

educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu 

sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica 

e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano, 

entendo ser devido o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). DISPOSITIVO 

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil c/c 

art. 6º da Lei nº. 9.099/95, OPINO PELA PROCEDÊNCIA do pedido inicial, 

para o fim de condenar as reclamadas ao pagamento da importância de R$ 

4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais. 

Saliento que em relação aos danos morais, o valor arbitrado deverá ser 

acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o 

seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um 

por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ), extinguindo 

o processo com resolução de mérito. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios nesta fase (LJE, arts. 54 e 55). Após o trânsito 

em julgado, nada sendo requerido arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se." Decisão 

sujeita à homologação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito, ao 

qual a submeto, conforme preceitua o art. 40, da Lei nº 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, 23 de março de 

2020. THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito em substituição legal

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000055-85.2018.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

LEVI FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO FERNANDO CARNEIRO OAB - MT17975-O (ADVOGADO(A))

LEONARDO PERIM DE PAULA OAB - MT0020587A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEMAR LEMES DA ROSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA SENTENÇA Processo: 

1000055-85.2018.8.11.0109. EXEQUENTE: LEVI FERREIRA EXECUTADO: 

VALDEMAR LEMES DA ROSA Visto, etc. Dispenso o relatório, em atenção 

ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de Ação de Execução 

proposta por LEVI FERREIRA em desfavor de VALDEMAR LEMES DA 

ROSA. 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. MÉRITO O 

Exequente é credor do Executado na quantia líquida, certa e exigível de R$ 

33.229,33 (trinta e três mil duzentos e vinte e nove reais e trinta e três 

centavos), representada pela nota promissória, conforme títulos anexos, 

devidamente atualizados monetariamente pelo IGPM e acrescida de juros 

moratórios de 1% (um por cento) ao mês. O Exequente recebeu a nota 

promissória fruto de um contrato firmado entre as partes, estabelecendo 

que seria paga a quantia de R$ 19.500,00 (dezenove mil e quinhentos 

reais) pela prestação de serviços. No entanto nenhum montante foi 

adimplido até o momento dando azo a propositura da presente execução. 

As tentativas de recebimento da quantia devida de forma amigável 

restaram infrutíferas. Pois bem. Ao analisar os autos verifica-se que a 

presente ação está prescrita, pois de acordo com o artigo 70 da Lei 

Uniforme de Genébra (Decreto nº 57.663/66), o credor da nota 

promissória (sacado) possui o prazo de 3 anos, a contar da data de 

vencimento, para promover a ação de execução de título extrajudicial 

contra o devedor do título. Depreende-se do título o vencimento estava 

marcado para 01/05/2015, a presente execução fora distribuída em 

21/05/2018, ou seja, 20 (vinte) dias após o prazo prescricional para a 

execução. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. 

PRESCRIÇÃO. Tendo em vista a propositura da ação executiva após o 

prazo trienal previsto no art. 70 da LUG, imperioso o reconhecimento da 

prescrição e da extinção do feito executório. Sentença mantida. APELO 

DESPROVIDO.(Apelação Cível, Nº 70080436041, Décima Segunda Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira 

Rebout, Julgado em: 24-10-2019) (TJ-RS - AC: 70080436041 RS, Relator: 

Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Data de Julgamento: 24/10/2019, 

Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 30/10/2019) EMENTA: 

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - NOTA PROMISSÓRIA - 

PRESCRIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO - INOCORRÊNCIA. Não tendo 

transcorrido prazo superior a 03 (três) anos entre a data do vencimento 

da nota promissória e a do ajuizamento da ação executiva, observado o § 

1º do art. 219 do CPC/73, não há falar em prescrição do título executivo. 

(TJ-MG - AC: 10471160100254001 MG, Relator: Fernando Caldeira Brant, 

Data de Julgamento: 04/03/2020, Data de Publicação: 10/03/2020). Nesse 

contexto, não há como permitir o prosseguimento da ação em epígrafe. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, e com fulcro no artigo 487, II do Novo 

Código de Processo Cível, JULGO EXTINTO com resolução de mérito, ante 

o decurso de tempo necessário para o reconhecimento da prescrição. 

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, nos termos do art. 40 da Lei nº 

9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. 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, 23 de março de 2020. THATIANA DOS SANTOS Juíza de 

Direito em substituição legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000537-96.2019.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO ALCANTARA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLPHO PANDOLFI DAMICO OAB - ES16789 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA Processo n° 

1000537-96.2019.8.11.0109 Requerente: DIEGO ALCANTARA DE 

ALMEIDA Polo Passivo: GOL LINHAS AEREAS S.A. SENTENÇA I – 

RELATÓRIO 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 9.099/95. II – 

FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de ação de indenização por danos morais, 

ajuizada por Diego Alcantara de Almeida em face de Gol Linhas Aéreas 

S/A, o qual, na data de 28.01.2020 foi realizada audiência de conciliação, 

o qual foi exitosa. Ocorre que, consultando o sistema, constatou-se que a 

mesma ação (mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo 

pedido), foi ajuizada sob o n° 1000228-75.2019.8.11.0109, o qual se 

encontra em fase mais avançada do que estes autos (foi proferida 

sentença procedente em 29.11.2019). Diante disso, forçoso reconhecer 

que há litispendência, por força do artigo 337, §§ 2º e 3º do CPC, pois 

trata de uma ação idêntica a outra já em curso. III – DISPOSITIVO Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO o feito com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 51, II da Lei n. 9.099/95, em razão do reconhecimento de 

litispendência deste feito com os autos n. 1000228-75.2019.8.11.0109. 

Sem condenação em custas e honorários advocatícios (artigo 55 da Lei n. 

9.099/95). P.R.I. Após o trânsito em julgado, arquivem-se, com as cautelas 

de estilo. Diligências necessárias. Marcelândia, 23 de março de 2020. 

THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito em substituição legal

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000092-15.2018.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO EGYDIO ERRERIAS LOPES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEOSVALDO FRADE GOMES OAB - SP61607 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSEMAR PETROSKI (REU)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA SENTENÇA Processo n° 
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1000092-15.2018.8.11.0109 Requerente: THIAGO EGYDIO ERRERIAS 

LOPES Requerente: JOSEMAR PETROSKI Vistos. Trata-se de pedido de 

notificação judicial formulado por THIAGO EGYDIO ERRERIAS LOPES em 

face de JOSEMAR PETROSKI. Ao ID n° 16662761 foi deferido o pedido de 

notificação judicial, não tendo, contudo, sido o requerido encontrado para 

cumprimento da decisão. Vieram os autos conclusos. Decido. 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. A competência do Juízo é um dos 

pressupostos processuais, que deve ser observado pelo Juiz, ainda que 

não alegado pelas partes, por se tratar de princípio de ordem pública. 

Assim, o Magistrado tem a obrigação legal de analisar se encontram 

presentes tais pressupostos. In casu, verifico que presente ação 

encontra vedação para tramitar no âmbito dos Juizados Especiais, posto 

que sua natureza é conflitante com o rito especial dos Juizados Especiais 

Cíveis, em consonância com o Enunciado nº 08 dos Juizados Especiais do 

Brasil que proíbe as ações que se submetem aos procedimentos 

especiais, senão vejamos: “Enunciado 08 – As ações cíveis sujeitas aos 

procedimentos especiais não são admissíveis nos Juizados Especiais.” 

Esse também é o entendimento jurisprudencial: PROCESSUAL CIVIL. 

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. NOTIFICAÇÃO JUDICIAL. VALOR DA 

CAUSA. JUIZADO ESPECIAL E JUÍZO COMUM. 1. Conquanto disciplinados 

no Livro III do Código de Processo Civil, os protestos, as notificações e as 

interpelações não são medidas cautelares, pois não visam a assegurar o 

resultado útil de provimento jurisdicional futuro e tampouco pressupõem o 

concurso do fumus boni juris e do periculum in mora. 2. Os protestos, as 

notificações e as interpelações previstos nos arts. 867 e seguintes do 

Código de Processo Civil não possuem conteúdo econômico imediato, de 

sorte que o valor da causa pode ser atribuído livremente pelo requerente. 

3. O rito especialíssimo dos protestos, notificações e interpelações não se 

ajusta ao procedimento seguido nos Juizados Especiais. 4. Dada a 

especialidade do respectivo rito, os protestos, as notificações e as 

interpelações devem tramitar perante o Juízo comum e não pelos Juizados 

Especiais, ainda que se atribua à causa valor inferior a sessenta salários 

mínimos. 5. A distribuição, a determinado juízo, para processar pedido de 

notificação, protesto ou interpelação não gera prevenção para eventual 

demanda futura. (TRF3, CC 00897707220064030000, Relator 

DESEMBARGADOR FEDERAL NELTON DOS SANTOS, 1ª SEÇÃO, 

DJUDATA:19/10/2007.) 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. Após o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, 

com as baixas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Marcelândia, 23 de março de 2020. THATIANA DOS SANTOS Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Comarca de Matupá

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 75097 Nr: 1505-74.2018.811.0111

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACLFM, MRMFS, TAMFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KASSIO ROBERTO PEREIRA - 

OAB:MT 12691/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMIR SOARES JUNIOR - 

OAB:SP 279702

 Processo nº 1505-74.2018.811.0111 (Código 75097)

Classe – Assunto: Execução de Alimentos

Exequente: Miguel Rafael Mariano Ferreira da Silva e Outros

Executado: Carlos Alexandre Mariano Silva

Vistos.

Trata-se de Execução de Alimentos proposta por MIGUEL RAFAEL 

MARIANO FERREIRA DA SILVA E TALISON ANTÔNIO MARIANO FERREIRA 

SILVA, menores representado por sua genitora, Sra. Andrieli Camila Lima 

Ferreira Mariano, em face de CARLOS ALEXANDRE MARIANO SILVA, 

todos qualificados nos autos.

O executado foi preso na data de hoje (20.03.2020), estando recolhido na 

Cadeia Pública de São Carlos (SP), consoante certidão inclusa.

Logo após a prisão do executado, o executado, por meio de seu 

representante legal, apresentou comprovante do pagamento, via TED, 

diretamente na conta bancária da genitora dos menores no valor R$ 

3.852,86 (três mil e oitocentos e cinquenta e dois reais e oitenta e seis 

centavos).

Os autos vieram conclusos com urgência.

É o relatório. Fundamento e decido.

Nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil 

“extingue-se a execução quando: II – a obrigação for satisfeita (...)”.

JULGO EXTINTO POR SENTENÇA O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

 COLOQUE-SE O EXECUTADO CARLOS ALEXANDRE MARIANO SILVA EM 

LIBERDADE, imediatamente.

Condeno a parte executada ao pagamento de custas judiciais, cuja 

exigibilidade estará suspensa em razão da gratuidade da justiça, nos 

termos do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Expeça-se certidão de honorários em favor do Dr. Kássio Roberto Pereira.

A presente decisão servirá como ALVARÁ DE SOLTURA, MANDADO, 

OFÍCIO e CARTA PRECATÓRIA, no que couber.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. CUMPRA-SE, COM URGÊNCIA.

Matupá (MT), 20 de março de 2020.

Evandro Juarez Rodrigues

Juiz de Direito

Em substituição legal

Comarca de Nobres

Vara Única

Intimação

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

Processo Número: 1000401-45.2019.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO HENRIQUE REHBEIN BELLO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTINA BORGHESAN OAB - PR58557 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS FELIPE MACHADO BELLO (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

NOBRES VARA ÚNICA DE NOBRES Fórum Dr. Péricles RondonPraça Gov. 

Júlio Campos, s/n, CENTRO, NOBRES - MT - CEP: 78460-000 MANDADO 

DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. 

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

HARTMANN PROCESSO n. 1000401-45.2019.8.11.0030 Valor da causa: 

R$ 5.724,00 ESPÉCIE: [Exoneração]->ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 

5.478/68 (69) POLO ATIVO: Nome: JOAO HENRIQUE REHBEIN BELLO 

Endereço: Rua Rio Grande do Sul, 1332, Sagrada Familia, DOIS VIZINHOS - 

PR - CEP: 85660-000 POLO PASSIVO: Nome: MARCOS FELIPE MACHADO 

BELLO, residente e domiciliado na Rua 4, casa nº 1, Bairro Jardim das 

Palmeiras, na cidade de Nobres – MT, ou no endereço comercial, Rua 

Juscelino Kubitschek, 257, Lotérica Raspadinha da Sorte, centro, NOBRES 

- MT - CEP: 78460-000 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO 

PASSIVO, conforme despacho, petição inicial e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado, bem como a sua INTIMAÇÃO para comparecer à audiência 

designada, na qual será buscada a composição entre as partes, com a 

presença de seus advogados, nos termos do art. 334 do CPC. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Sala de Conciliação Data: 25/03/2020 Hora: 14:00 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. As partes deverão estar acompanhadas por 

seus advogados ou defensores públicos (art.334, § 9º, CPC). 2. O não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até 2% da vantagem econômica pretendida ou do valor da 

causa (art. 334, § 8º, CPC). 3. Sendo a composição infrutífera, o requerido 

poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias úteis, cujo 

termo inicial será da audiência de conciliação/mediação (art. 335, I, CPC). 

4. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor 
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(art. 344, CPC). 5. A defesa deverá manifestar-se precisamente sobre as 

alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se 

verdadeiras as não impugnadas (art. 341, caput, CPC).6. Caso o 

Requerido manifeste desinteresse na autocomposição, deverá fazê-lo por 

petição escrita, com antecedência mínima de 10 (dez) dias, a contar da 

data de audiência, sob pena de preclusão (art. 334,§5º, CPC). 6. 

Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente 

trajado(a, s) e portando documentos pessoais. ADVERTÊNCIAS AO 

OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e 

intimações, independentemente de autorização judicial, poderão 

realizar-se no período de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora 

do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da 

Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, quando, por 2 

(duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o citando em seu 

domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de 

ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer 

vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na 

hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo 

expressamente determinado, os mandados deverão estar cumpridos no 

prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos 

do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para audiência, os 

mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da 

data designada, salvo deliberação em contrário. NOBRES, 5 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: 1000059-97.2020.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA PAULA DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIONE BRANDAO DA SILVA OAB - MT18546-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(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 : 

1000059-97.2020.8.11.0030 AUTOR(A): BENEDITA PAULA DE JESUS REU: 

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

DECISÃO Analisando o pedido exordial, verifica-se que o presente feito 

versa sobre matéria afeta à Justiça Federal, tendo em vista que se trata 

de pedido de aposentadoria rural por idade proposto em face da entidade 

autárquica de instituição de previdência social - INSS. Isso porque, em que 

pese a redação originária do art. 109, §§ 3º e 4º, da CF, estabelecesse 

hipótese de competência delegada, segundo a qual, nos locais onde não 

houvesse vara federal, seriam processadas e julgadas na Justiça 

Estadual, no foro de domicílio dos segurados ou beneficiários, as causas 

em que fosse parte o INSS, com o advento da EC 103/2019 (promulgada 

em 12.11.2019), esse cenário foi alterado, retirando-se a regra de 

competência plena da Justiça Estadual nos locais onde não houvesse 

unidade da Justiça Federal. Com efeito, de acordo com o §3° do art. 109, 

da CF, a Lei poderá autorizar que as causas de competência da Justiça 

Federal em que forem partes instituição de previdência social e segurado 

possam ser processadas e julgadas na justiça estadual, no entanto, isso 

se dará nos termos dos contornos que lhe emprestar lei federal (art. 22, I, 

da CF). Nestes termos, o regramento específico a agasalhar o tema é 

expresso pelo art. 15 da Lei n. 5.010/66 (alterado pela Lei n. 13.876/2019), 

que organiza a Justiça Federal de 1ª instância. O dispositivo passou a 

vigorar a partir de 1° de janeiro de 2020, com a seguinte redação: Art. 15. 

Quando a Comarca não for sede de Vara Federal, poderão ser 

processadas e julgadas na Justiça Estadual: I (Revogado). II - as vistorias 

e justificações destinadas a fazer prova perante a administração federal, 

centralizada ou autárquica, quando o requerente for domiciliado na 

Comarca; III – (Revogado). 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 

IV - as ações de qualquer natureza, inclusive os processos acessórios e 

incidentes a elas relativos, propostas por sociedades de economia mista 

com participação majoritária federal contra pessoas domiciliadas na 

Comarca, ou que versem sôbre bens nela situados. De acordo com a nova 

redação do art. 15, III, da lei 5.010/66, portanto, remanesce a competência 

material delegada da Justiça Federal para a Estadual em ações para 

obtenção de benefício de natureza pecuniária contra o INSS, contudo, 

apenas se a Comarca da Justiça Estadual do domicílio do segurado estiver 

localizada a mais de 70km (setenta) quilômetros de município sede de Vara 

Federal. Nesse esteio, é de notório conhecimento a ausência de Vara 

Federal nesta unidade jurisdicional, bem como que a Comarca de 

Diamantino/MT possui Subseção Judiciária Federal e está localizada a 

menos de 70km (segundo parâmetros de imagem de satélite extraída de 

aplicativo de navegação – Google Maps) deste Município. Por conseguinte, 

foi cessada a competência delegada a este Juízo para processamento e 

julgamento de causas propostas após a entrada em vigor do dispositivo 

em comento (1° de janeiro de 2020), ante o teor do art. 109, I da 

Constituição da Republica, motivo pelo qual a declinação da competência 

ao Juízo Federal deve ser imperativa. Ante o exposto, DECLARO-ME 

incompetente para processar e julgar o presente feito. Após as baixas e 

intimações necessárias, REMETAM-SE os autos à Subseção Judiciária 

Federal de Diamantino/MT. DIEGO HARTMANN Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA) CRIMINAL

Processo Número: 1000749-63.2019.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

JOSELINA APARECIDA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOÃO RODRIGUES DOS SANTOS NETO (REQUERIDO)

 

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 : 

1000749-63.2019.8.11.0030 REQUERENTE: JOSELINA APARECIDA DE 

ALMEIDA REQUERIDO: JOÃO RODRIGUES DOS SANTOS NETO SENTENÇA 

Trata-se de pedido de MEDIDA PROTETIVA de urgência, amparada na Lei 

nº 11.340/2006, já deferida por este Juízo. Consta nos autos que as 

partes foram devidamente intimadas, bem como o Ministério Público 

cientificado acerca da decisão que deferiu o pedido. É o breve relato. 

DECIDO. Pois bem. Em razão da autonomia e independência do 

procedimento, nos termos da orientação constante no CIA 

001031087.2020.811.0000, da CGJ/MT, desnecessário que o feito 

aguarde o decurso do prazo em Secretaria ou Gabinete deste juízo. 

Assim, não tendo havido apresentação de recurso contra a decisão que 

fixou as medidas protetivas em favor da ofendida, ARQUIVE-SE COM AS 

BAIXAS E ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS , INDEPENDENTEMENTE DE 

INTIMAÇÃO DAS PARTES. Traslade-se cópia da decisão que deferiu as 

medidas protetivas, bem como da presente decisão aos autos principais. 

Após o arquivamento, eventuais mudanças no cenário fático que 

justifiquem a revogação ou recrudescimento das medidas ora deferidas 
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deverão ser informadas e requeridas nos autos do Inquérito Policial ou 

Procedimento Civil consequente. Publique-se. Registre-se. Comunique-se. 

DIEGO HARTMANN Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000738-34.2019.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE ALMEIDA ARRUDA (REQUERENTE)

KARINA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA DOS SANTOS OAB - MT11332-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KARINA GONCALVES (REQUERIDO)

RODRIGO DE ALMEIDA ARRUDA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

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 : 

1000738-34.2019.8.11.0030 REQUERENTE: RODRIGO DE ALMEIDA 

ARRUDA, KARINA GONCALVES REQUERIDO: RODRIGO DE ALMEIDA 

ARRUDA, KARINA GONCALVES SENTENÇA Em análise dos autos, 

verifica-se que as partes transigiram, requerendo a homologação do 

acordo entabulado. Assim, HOMOLOGO por sentença o acordo avençado 

entre as partes, para que surta os jurídicos e legais efeitos. Desta forma, 

JULGO E DECLARO extinto o processo com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, III, b, do Código de Processo Civil. Proceda-se com o 

levantamento das eventuais restrições judiciais constantes nos autos, 

conforme o acordo. Custas pelo requerente varão. Transitada em julgada, 

nada mais sendo requerido, arquive-se o feito observando as 

formalidades legais. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

DIEGO HARTMANN Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1000702-89.2019.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

JOILSON MULTA DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA (REQUERIDO)

 

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 : 

1000702-89.2019.8.11.0030 REQUERENTE: JOILSON MULTA DA 

CONCEICAO REQUERIDO: JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA SENTENÇA Cuida-se 

de pedido de Alvará Judicial formulado por Jailson Multa da Conceição, a 

fim de promover o levantamento de valores supostamente depositados a 

título de FGTS e PIS no Banco Cooperativo Sicredi. Compulsando os autos, 

observo que, muito embora os fundamentos jurídicos invocados para o 

pleito refiram-se às verbas decorrentes do FGTS e PIS/PASEP, cuja Lei n.º 

6.858/1980 a elas faz expressa alusão, é possível concluir que não se 

trata de jurisdição voluntária, haja vista que o pedido de expedição de 

alvará para levantamento de valores por pessoa viva é efetuado por meio 

de procedimento contencioso. Ademais, não há qualquer evidência que os 

valores são depositados junto a uma Cooperativa de Crédito, posto que é 

de se supor justamente o contrário, especialmente porque se sabe que as 

verbas decorrentes de FGTS e PIS/PASEP são depositadas junto à Caixa 

Econômica Federal. Desse modo, a natureza do pedido implica que deve 

ser oportunizada à Caixa Econômica Federal a possibilidade de realizar a 

defesa técnica como gestora do fundo que se deseja sacar. Sendo assim, 

a via eleita pelo autor é inadequada, inexistindo o interesse de agir a 

justificar o processamento nesta modalidade. Não bastasse, têm-se ainda 

que o procedimento contencioso é afeto à Justiça Federal, haja vista que 

presença da entidade CEF, nos termos da Súmula 82 do STJ. Ante o 

exposto, forte em tais fundamentos de fato e de direito, INDEFIRO a 

petição inicial e, por consectário, JULGO EXTINTO o processo, sem 

resolução do mérito, o que faço com arrimo no art. 330, III c/c art. 485, I, 

ambos do Código de Processo Civil. Defiro os benefícios da justiça 

gratuita. Após o trânsito em julgado, arquive-se, com as cautelas de 

praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Nobres, 11 de 

março de 2020. DIEGO HARTMANN Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1062336-53.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NOEMIL FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EULINA OLIVEIRA DOS SANTOS OAB - MT19773-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (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 : 

1062336-53.2019.8.11.0041 AUTOR(A): NOEMIL FERREIRA DA SILVA 

REU: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

DESPACHO Na forma do artigo 99, § 2º, parte final, do CPC, intime-se a 

parte requerente para comprovar, no prazo de 15 (quinze) dias, a 

existência dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade 

judiciária, sob pena de indeferimento. Tendo as custas e emolumentos 

natureza tributária (taxa), a concessão de isenção de pagamento – em 

verdade uma espécie de moratória circunscrita à manutenção da situação 

de pobreza – deve encontrar lastro fático probatório mínimo a justificar a 

excepcional medida. A concessão açodada e generalizada do benefício 

com base tão somente na declaração de hipossuficiência da parte – 

muitas vezes descolada da realidade – acarreta diversos danos ao erário 

público, impedindo, ao fim e ao cabo, uma série de investimentos 

necessários ao pleno desenvolvimento dos trabalhos por parte do Poder 

Judiciário. Além disso, tratando-se de tributo, a concessão de moratória – 

ou isenção – sem a necessária observância dos critérios de concessão 

pode acarretar responsabilização por ato de improbidade administrativa ao 

agente público incauto, nos exatos termos do art. 10, inciso VII da Lei 

8.429/92. Assim, a fim de viabilizar o enfrentamento do pedido de 

gratuidade judiciária, deverá a parte autora comprovar documentalmente 

renda e patrimônio, seus e da família, com quem coabita ou da qual é 

dependente e, ainda, apresentar comprovante de isenção de imposto de 

renda. Após, voltem-me os autos conclusos para deliberação. Cumpra-se. 

DIEGO HARTMANN Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58873 Nr: 3240-65.2016.811.0030

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > 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 AUTORA: WAP

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emerson Flavio de Andrade - 

OAB:6730

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e da CNGC, art. 971, intimo Vossa 

Senhoria para que, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante Art. 7º, do 

Provimento 12/2017-CGJ, recolha as custas judiciais pendentes (arts. 574 

e 575 da CNGC), no valor de R$ 557,84.

 Intimo, ainda, que certificado o decurso de prazo sem o respectivo 

pagamento, será expedida certidão para fins de PROTESTOS na forma do 

art. 8º, § 1º e § 2°, Prov. 12/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58570 Nr: 3114-15.2016.811.0030

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Virginia Ruth Alves Machado de Farias, Rafaela Alves 

de Faria, Aldoreste Machado Farias, Marillian Vitória Alves de Faria, Thais 

Eduarda Alves de Faria

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto de Defesa Agropecuária do Estado do 

Mato Grosso
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tamiris Cruz Poit - OAB:14659

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e da CNGC, art. 971, intimo Vossa 

Senhoria para que, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante Art. 7º, do 

Provimento 12/2017-CGJ, recolha as custas judiciais pendentes (arts. 574 

e 575 da CNGC), no valor de R$ 1.091,06.

 Intimo, ainda, que certificado o decurso de prazo sem o respectivo 

pagamento, será expedida certidão para fins de PROTESTOS na forma do 

art. 8º, § 1º e § 2°, Prov. 12/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 47263 Nr: 2107-56.2014.811.0030

 AÇÃO: Exceção de Incompetência->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rafael Barbosa dos Santos, Sebastião Barbosa dos 

Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparecido Donizeti Fernandes Reu

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ildevan Pietro Gomes Luzardo 

Pizza - OAB:14.471-E, José Petan Toledo Pizza - OAB:17.750-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCIDES FERREIRA - 

OAB:12540

 Nos termos da legislação vigente e da CNGC, art. 971, intimo Vossa 

Senhoria para que, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante Art. 7º, do 

Provimento 12/2017-CGJ, recolha as custas judiciais pendentes (arts. 574 

e 575 da CNGC), no valor de R$ 557,84.

 Intimo, ainda, que certificado o decurso de prazo sem o respectivo 

pagamento, será expedida certidão para fins de PROTESTOS na forma do 

art. 8º, § 1º e § 2°, Prov. 12/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58403 Nr: 3033-66.2016.811.0030

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Franciléia Serapião dos Santos Soares Carvalho, 

Arilson Soares Carvalho, Francimara Serapião dos Santos, Francileide 

Serapião dos Santos, Francenildo Serapião dos Santos, Ana Aurélia Terra 

Dias Serapião, Jatil Alves da Guia dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gracieli Soares de Carvalho 

Pereira de Souza - OAB:20.283/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e da CNGC, art. 971, intimo Vossa 

Senhoria para que, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante Art. 7º, do 

Provimento 12/2017-CGJ, recolha as custas judiciais pendentes (arts. 574 

e 575 da CNGC), no valor de R$ 557,84.

Intimo, ainda, que certificado o decurso de prazo sem o respectivo 

pagamento, será expedida certidão para fins de PROTESTOS na forma do 

art. 8º, § 1º e § 2°, Prov. 12/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71641 Nr: 1467-14.2018.811.0030

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Batista Ferreira da Silva, Tiago Candido Ferreira da 

Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neusa Maria da Silva, Ediberto da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cícero Augusto Milan - 

OAB:16703

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e da CNGC, art. 971, intimo Vossa 

Senhoria para que, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante Art. 7º, do 

Provimento 12/2017-CGJ, recolha as custas judiciais pendentes (arts. 574 

e 575 da CNGC), no valor de R$ 1.678,36.

 Intimo, ainda, que certificado o decurso de prazo sem o respectivo 

pagamento, será expedida certidão para fins de PROTESTOS na forma do 

art. 8º, § 1º e § 2°, Prov. 12/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 47148 Nr: 2057-30.2014.811.0030

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rafael Barbosa dos Santos, Sebastião Barbosa dos 

Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparecido Donizeti Fernandes Reu

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ildevan Pietro Gomes Luzardo 

Pizza - OAB:14.471-E, José Petan Toledo Pizza - OAB:17.750-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCIDES FERREIRA - 

OAB:12540

 Nos termos da legislação vigente e da CNGC, art. 971, intimo Vossa 

Senhoria para que, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante Art. 7º, do 

Provimento 12/2017-CGJ, recolha as custas judiciais pendentes (arts. 574 

e 575 da CNGC), no valor de R$ 557,84.

 Intimo, ainda, que certificado o decurso de prazo sem o respectivo 

pagamento, será expedida certidão para fins de PROTESTOS na forma do 

art. 8º, § 1º e § 2°, Prov. 12/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60895 Nr: 4200-21.2016.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nadja Barros Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nadja Barros Martins - OAB:MT 

- 21.491/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e da CNGC, art. 971, intimo Vossa 

Senhoria para que, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante Art. 7º, do 

Provimento 12/2017-CGJ, recolha as custas judiciais pendentes (arts. 574 

e 575 da CNGC), no valor de R$ 639,65.

 Intimo, ainda, que certificado o decurso de prazo sem o respectivo 

pagamento, será expedida certidão para fins de PROTESTOS na forma do 

art. 8º, § 1º e § 2°, Prov. 12/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75611 Nr: 3254-78.2018.811.0030

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Luiz da Silva Júnior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bradesco Vida e Previdencia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvério Soares de Moraes - 

OAB:12006

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e da CNGC, art. 971, intimo Vossa 

Senhoria para que, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante Art. 7º, do 

Provimento 12/2017-CGJ, recolha as custas judiciais pendentes (arts. 574 

e 575 da CNGC), no valor de R$ 4.214,02.

 Intimo, ainda, que certificado o decurso de prazo sem o respectivo 

pagamento, será expedida certidão para fins de PROTESTOS na forma do 

art. 8º, § 1º e § 2°, Prov. 12/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55314 Nr: 757-62.2016.811.0030

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sidiney Santana Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brasil Telecom Celular S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Artur Denicoló - OAB:18395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e da CNGC, art. 971, intimo Vossa 

Senhoria para que, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante Art. 7º, do 

Provimento 12/2017-CGJ, recolha as custas judiciais pendentes (arts. 574 

e 575 da CNGC), no valor de R$ 556,94.

 Intimo, ainda, que certificado o decurso de prazo sem o respectivo 

pagamento, será expedida certidão para fins de PROTESTOS na forma do 

art. 8º, § 1º e § 2°, Prov. 12/2017-CGJ.
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Comarca de Nova Canaã do Norte

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000792-14.2019.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

TERESA DE FATIMA VILOLADIA TREVELIN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO BUDKE LAGE OAB - MT0014710S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA | NOVA 

CANAÃ DO NORTE-MT DECISÃO PROCESSO Nº: 

1000792-14.2019.8.11.0090 AUTOR(A): TERESA DE FATIMA VILOLADIA 

TREVELIN REU: 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS Vistos. RECEBO a inicial em todos os seus termos. DEFIRO 

os benefícios da justiça gratuita, podendo revogá-los a qualquer tempo, 

caso inverídica a alegada hipossuficiência econômica. O art. 1.036 do CPC 

orienta que “sempre que houver multiplicidade de recursos extraordinários 

ou especiais com fundamento em idêntica questão de direito, haverá 

afetação para julgamento, observado o disposto no Regimento Interno do 

Supremo Tribunal Federal e no do Superior Tribunal de Justiça”. Contatada 

a presença do pressuposto retro, a dicção do art. 1.037, II, do CPC, prevê 

que “o relator proferirá decisão de afetação, na qual determinará a 

suspensão do processamento de todos os processos pendentes, 

individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no 

território nacional”. Não é do desconhecimento deste Juízo que nos autos 

de Resp. 1674221/SP e 1788404/PR, nos quais se veicula questão 

semelhante à posta em debate no presente processo, o Min. Relator 

reconheceu repercussão geral do tema. Nesta senda, a medida de rigor 

para o caso em voga é o sobrestamento do feito até o julgamento final pelo 

Superior Tribunal de Justiça. Ante o exposto, curvando-me à determinação 

do E. Min. Rel. do Resp mencionado adrede, SUSPENDO o presente 

processo até a sobrevinda do trânsito em julgado do Acórdão que decidir 

definitivamente a questão. INTIMEM-SE as partes. CUMPRA-SE expedindo 

o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Nova Canaã do Norte-MT, Data da 

Assinatura Eletrônica (Assinado digitalmente) RICARDO FRAZON 

M E N E G U C C I  J u i z  d e  D i r e i t o 

____________________________________________________________

_______________________ Sede do juízo : Rua Alberto Alves, S/Nº, 

Centro, Nova Canaã do Norte-MT - Cep:78515-000, Fone: (66) 3551-1105.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000232-72.2019.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO MOURA DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO SANCHES OAB - MT26501/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON RODRIGO CARGNIN (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NEILSON FAUSTO BUZATO OAB - MT23643-B (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE DESPACHO Processo: 

1000232-72.2019.8.11.0090. EXEQUENTE: RAIMUNDO MOURA DE 

OLIVEIRA EXECUTADO: WILSON RODRIGO CARGNIN Vistos; Inobstante o 

pedido de penhora formulado pela exequente, INTIME-SE a executada 

para, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestar quanto acerca da 

contraproposta de parcelamento constante no ID n.º 26554635 (dívida em 

6 vezes). Após o transcurso do prazo supramencionado, 

independentemente de manifestação, voltem os autos CONCLUSOS. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Nova Canaã do Norte-MT, data da assinatura eletrônica. 

(assinado digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Comarca de Nova Ubiratã

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000657-48.2019.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDA GONCALVES DE ASSIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Intimação do Advogado Mauricio Vieira Serpa e Rafael Wasnieski para 

apresentar impugnação a contestação no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000389-91.2019.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

INGRID HIRCH BOTKE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELNA CRISTINA VIEGAS DAS NEVES OAB - MT24602/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVA 

UBIRATÃ DESPACHO Processo: 1000389-91.2019.8.11.0107. 

REQUERENTE: INGRID HIRCH BOTKE REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL VISTOS. Considerando os termos da 

Portaria-Conjunta 249/2020, que estabelece medidas de prevenção ao 

contágio pelo COVID-19, inclusive o fechamento dos fóruns judiciais do 

Estado de Mato Grosso, DETERMINO a suspensão da audiência outrora 

designada. Considerando, ainda, o caráter temporal indeterminado do 

estado de excepcionalidade pelo qual passa o país, e visando evitar 

sucessivas redesignações de audiência e desperdício de trabalho, 

DETERMINO que o presente feito aguarde concluso em gabinete até o 

restabelecimento da situação de normalidade e a reabertura do trabalho 

forense externo, oportunidade em que a solenidade será reagendada para 

a data mais breve possível, de acordo com a pauta deste juízo. Intimem-se, 

via DJe. Cumpra-se. Glauber Lingiardi Strachicini Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000145-31.2020.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JARBAS CASTILHOS DA SILVA OAB - PR64833 (ADVOGADO(A))

EVERTON DIEGO GIESSLER OAB - PR0074627A (ADVOGADO(A))

ARIVAL JOSE BETINELLI OAB - PR74635 (ADVOGADO(A))

HELBERT FERNANDES FONSECA OAB - PR74074 (ADVOGADO(A))

PAULO VICTOR KRUTSCH SOLETTI OAB - PR0058676A (ADVOGADO(A))

DANILO KUTIANSKI DE SOUZA OAB - PR73756 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AQUILES MAFINI (EXECUTADO)

NEVIO BEDIN (EXECUTADO)

PAULO BEDIN (EXECUTADO)

SERGIO BEDIN (EXECUTADO)

MARIA SCHREINER BEDIN (EXECUTADO)

MARIBEL FEIL BEDIN (EXECUTADO)

ANA CRISTINA GIONGO BEDIM (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVA 

UBIRATÃ DECISÃO Processo: 1000145-31.2020.8.11.0107. EXEQUENTE: 

C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL EXECUTADO: AQUILES 

MAFINI, NEVIO BEDIN, SERGIO BEDIN, PAULO BEDIN, MARIA SCHREINER 
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BEDIN, ANA CRISTINA GIONGO BEDIM, MARIBEL FEIL BEDIN Vistos. 

Trata-se de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL COM PEDIDO DE 

TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR DE ARRESTO movida por C. VALE – 

COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL em face de AQUILES MAFINI, NEVIO 

BEDIN, SERGIO BEDIN, PAULO BEDIN, MARIA SCHREINER BEDIN, ANA 

CRISTINA GIONGO BEDIM e MARIBEL FEIL BEDIN , todos devidamente 

qualificados. Alega, em síntese, que é credor da importância nominal, 

líquida, certa e exigível de R$ 5.495.025,49 (cinco milhões, quatrocentos e 

noventa e cinco mil, vinte e cinco reais e quarenta e nove centavos), 

referente a Cédula de Produto Rural Financeira n.° 7714, safra 2019/2020, 

vencida em 24.02.2020. Verbera que, vencida a obrigação, a parte 

executada não procedeu à entrega do produto na forma combinada, isto é, 

nos armazéns da parte credora. Assim, postulou pela concessão da tutela 

de urgência para decretar o arresto do produto. Vieram os autos 

conclusos. É o necessário relatório. DECIDO. 1. DA TUTELA DE 

URGÊNCIA. Dispõe o artigo 300 do atual Código de Processo Civil que “a 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

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

resultado útil do processo”. No tocante à tutela de urgência pleiteada, 

vislumbro a presença dos requisitos ínsitos à medida, posto que, em juízo 

de cognição sumária, é possível auferir a probabilidade do direito da parte 

exequente, que se funda em título executivo extrajudicial representado 

pela CPR nº 7714/2019, o qual foi garantido por penhor cedular de 1º grau. 

Ademais, a parte autora demonstrou também o perigo da demora, pelos 

documentos e fotos que instruem a inicial, os quais demonstram, em tese, 

desvio na entrega do produto, defraudando a garantia. Aliado a isso, vale 

lembrar que a soja é produto de fácil circulação nesta região, 

corroborando a necessidade do provimento de urgência. Calha frisar, 

ademais, que “in casu”, o penhor cedular é de primeiro grau e sem 

concorrência com terceiros; ainda, consoante documentos juntados aos 

autos, o penhor foi devidamente registrado no livro auxiliar do CRI 

competente. Portanto, presentes os requisitos ínsito à medida, qual seja, 

prova literal da dívida inadimplida, o risco de dano e o perigo da demora, 

mormente pela fácil comercialização do produto no Estado (Ap 

93106/2016, DES.SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/08/2016, Publicado no DJE 02/09/2016). 

Ao mais, a parte exequente ofertou caução idônea, qual seja, 90.000 

sacas de soja, em valor equivalente ao débito cobrado neste feito. Desse 

modo, a concessão do pleito autoral de arresto, é medida que se impõe. 

Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência para o fim de determinar o 

arresto de 10.303.173 KG (dez milhões, trezentos e três mil, cento e 

setenta e três quilos) de soja comercial, safra 2019/2020, oferecidos em 

garantia na Cédula de Produto Rural Financeira n. 7714, que deverão ser 

entregues nos armazéns indicados pela parte exequente. Consigno que 

as empresas onde eventualmente forem localizados os grãos deverão 

apresentar as respectivas notas fiscais e ordens de carregamento no 

período de 24/02/2020 (data de vencimento da CPR) até a data de 

cumprimento desta medida, na forma indicada na inicial. Condiciono a 

eficácia desta decisão ao oferecimento de caução idônea pela parte 

exequente, na forma do art. 300, § 1º, do NCPC. Considerando que a parte 

credora já ofertou na própria peça inicial a quantia de 90.000 sacas soja 

em caução, depositados em armazém de sua propriedade, LAVRE-SE o 

respectivo termo de caução e compromisso, ficando nomeado como fiel 

depositário a pessoa de "Henrique Vinicius Eurich", gerente do armazém, 

nos termos da inicial. Lado outro, INDEFIRO o pedido para cumprimento da 

medida liminar em território de comarca diversa (art. 782, § 1º, CPC), tendo 

em vista que Sorriso/MT e Nova Ubiratã/MT não são comarcas contíguas e 

não se situam na mesma região metropolitana. Vale lembrar que o “Distrito 

de Caravaggio” noticiado na inicial pertence à comarca de Sorriso/MT. 

Nesse contexto, consigo que a medida liminar ora deferida deverá 

observar estritamente os limites territoriais da comarca de Nova 

Ubiratã/MT, cabendo à parte exequente utilizar-se das vias adequadas 

para o cumprimento do ato em comarcas diversas. Face a urgência do 

caso, DETERMINO que cópia desta decisão sirva como mandado. Em 

atenção ao disposto na Portaria-Conjunta 249/2020 do TJMT (art. 5º), 

AUTORIZO o cumprimento do ato para evitar lesão grave e possível 

perecimento do direito. Contudo, se do cumprimento da medida resultar 

qualquer risco à saúde dos oficiais de justiça, deverão eles suspender o 

ato e certificar o ocorrido. Postergo a análise do pedido de depósito judicial 

do crédito (item IV, alínea “b”) para momento posterior ao cumprimento da 

medida. 2. DA PROSSEGUIMENTO DO FEITO Ato contínuo ao cumprimento 

da ordem liminar, e na forma indicada na inicial, CITE-SE a parte executada 

para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida indicada 

na inicial. Conste do mandado a ordem de penhora e avaliação, nos termos 

dos artigos 829/830 do CPC. Em conformidade com o disposto no art. 827 

do CPC, fixo honorários em favor do advogado da parte exequente no 

valor equivalente a 10% (dez por cento) do valor da execução, verba 

essa que será reduzida à metade em caso de pagamento no prazo 

assinalado. . Int. Cumpra, com urgência. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI 

Juiz de Direito

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 
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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

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000186-35.2019.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA SIMAO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA OAB - MG111810 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAURA AGRIFOGLIO VIANNA OAB - RS18668 (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono o presente processo a fim de intimar a parte Autora para que 

apresente, querendo, réplica à contestação no prazo de cinco dias. Novo 

São Joaquim, 23 de março de 2020. WILMAR BARBOSA CRUZ Gestor de 

Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000008-23.2018.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA OAB - MG111810 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono o presente processo a fim de intimar a parte Requerida para 

que apresente contestação no prazo de cinco dias, acerca da qual, se o 

caso e sucessivamente, deverá a parte Autora replicar, também no prazo 

de cinco dias. Novo São Joaquim, 23 de março de 2020. WILMAR 

BARBOSA CRUZ Gestor de Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000162-41.2018.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

ISABEL FERREIRA MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS RODRIGUES MARTINS OAB - MT0019909A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono o presente processo a fim de intimar a parte Autora para que 

apresente, querendo, réplica à contestação no prazo de cinco dias. Novo 

São Joaquim, 23 de março de 2020. WILMAR BARBOSA CRUZ Gestor de 

Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA 

PÚBLICA

Processo Número: 1000410-70.2019.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:
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CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA OAB - MG111810 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono o presente processo a fim de intimar a parte Exequente para 

que manifeste em relação ao embargos à execução apresentados (ID 

30111835), no prazo de quinze dias. Novo São Joaquim, 23 de março de 

2020. GABRIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA BRITO Gestor de Secretaria

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010000-20.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

EMILIA PINHEIRO DE CARVALHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS RODRIGUES MARTINS OAB - MT0019909A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (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: 8010000-20.2017.8.11.0106 REQUERENTE: EMILIA PINHEIRO DE 

CARVALHO REQUERIDO: OI S.A Vistos em correição. Audiência já 

designada, conforme evento de nº. 10957269. Prossiga-se no 

cumprimento dos demais itens da decisão que consta do evento id 

7836186. Novo São Joaquim/MT, 11 de julho de 2017. Francisco Junqueira 

Pimenta Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010000-20.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

EMILIA PINHEIRO DE CARVALHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS RODRIGUES MARTINS OAB - MT0019909A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono o presente processo a fim de intimar as Partes acerca da 

certidão de crédito expedida. Novo São Joaquim, 23 de março de 2020. 

WILMAR BARBOSA CRUZ Gestor de Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000415-92.2019.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DINIZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DINIZ OAB - GO32799-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLUZAN ALVES RODRIGUES (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono o presente processo a fim de intimar a parte Exequente para 

requerer o que lhe aprouver no prazo de 10 dias. Novo São Joaquim, 23 

de março de 2020. GABRIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA BRITO Gestor de 

Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010742-79.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

TELMA FERREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS RODRIGUES MARTINS OAB - MT0019909A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIENE DE S. C. SANTOS (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono o presente processo a fim de intimar a parte Exequente para 

que, no prazo legal, apresente novo endereço para citação da Executada, 

tendo em vista a correspondência devolvida (ID 29252618). Novo São 

Joaquim, 23 de março de 2020. GABRIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA BRITO 

Gestor de Secretaria

Comarca de Paranaita

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 63984 Nr: 827-49.2014.811.0095

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celso Girardi, Constantina da Silva Girardi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDECO INTEGRACAO DESENVOLVIMENTO E 

COLONIZACAO LTDA, Antonio Beraldo de Lima, Conceição Aparecida de 

Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonilson Raimundo Machado 

- OAB:11961-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Valnir Texeira - 

OAB:MT nº3624

 Código: 63984

Vistos.

Em atenção a Portaria-Conjunta nº 247, de 16 de março de 2020 que 

estabeleceu em caráter temporário as medidas de prevenção ao contágio 

pelo COVID- 19, verifico a necessidade de cancelar a solenidade 

anteriormente designada, assim redesigno a audiência para 25/06/2020, 

ás 15h20min. Mantenho inalterado as determinações anteriores.

Recolha-se os mandados expedidos.

Intimem-se.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Sirva-se cópia da presente decisão como OFÍCIO, MANDADO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso for necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 64550 Nr: 1149-69.2014.811.0095

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ARIMATÉIA ALVES DA SILVA

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

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

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

nº14.474-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 64550

Vistos.

Em atenção a Portaria-Conjunta nº 247, de 16 de março de 2020 que 

estabeleceu em caráter temporário as medidas de prevenção ao contágio 

pelo COVID- 19, verifico a necessidade de cancelar a solenidade 

anteriormente designada, assim redesigno a audiência para 25/06/2020, 

ás 10h30min. Mantenho inalterado as determinações anteriores.

Recolha-se os mandados expedidos.

Intimem-se.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Sirva-se cópia da presente decisão como OFÍCIO, MANDADO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso for necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 71159 Nr: 1510-18.2016.811.0095

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNIOR CESAR DA SILVA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IZABELA THAIS COELHO 

DEOTTI - OAB:14067/O

 Código: 71159

Vistos.

Em atenção a Portaria-Conjunta nº 247, de 16 de março de 2020 que 

estabeleceu em caráter temporário as medidas de prevenção ao contágio 

pelo COVID- 19, verifico a necessidade de cancelar a solenidade 

anteriormente designada, assim redesigno a audiência para 1º/07/2020, ás 

13h45min. Mantenho inalterado as determinações anteriores.

Recolha-se os mandados expedidos.

Intimem-se.

Ciência ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Sirva-se cópia da presente decisão como OFÍCIO, MANDADO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso for necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 75097 Nr: 1596-52.2017.811.0095

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Angelo Cordeiro Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIANO ROCHA DOS 

SANTOS - OAB:12692

 Código: 75097

Vistos.

Em atenção a Portaria-Conjunta nº 247, de 16 de março de 2020 que 

estabeleceu em caráter temporário as medidas de prevenção ao contágio 

pelo COVID- 19, verifico a necessidade de cancelar a solenidade 

anteriormente designada, assim redesigno a audiência para 1º/07/2020, ás 

13h10min. Mantenho inalterado as determinações anteriores.

Recolha-se os mandados expedidos.

Intimem-se.

Ciência ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Sirva-se cópia da presente decisão como OFÍCIO, MANDADO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso for necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 80174 Nr: 1255-89.2018.811.0095

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELAINE HARTWIG SAVARIZ

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANSSIELY LONGHINI CARLOS 

POSSAMAE - OAB:19968/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 80174

Vistos.

Em atenção a Portaria-Conjunta nº 247, de 16 de março de 2020 que 

estabeleceu em caráter temporário as medidas de prevenção ao contágio 

pelo COVID- 19, verifico a necessidade de cancelar a solenidade 

anteriormente designada, assim redesigno a audiência para 25/06/2020, 

ás 11h00min. Mantenho inalterado as determinações anteriores.

Recolha-se os mandados expedidos.

Intimem-se.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Sirva-se cópia da presente decisão como OFÍCIO, MANDADO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso for necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 80193 Nr: 1263-66.2018.811.0095

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Moreira Meireles

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 80193

Vistos.

Em atenção a Portaria-Conjunta nº 247, de 16 de março de 2020 que 

estabeleceu em caráter temporário as medidas de prevenção ao contágio 

pelo COVID- 19, verifico a necessidade de cancelar a solenidade 

anteriormente designada, assim redesigno a audiência para o dia 

1º/07/2020, ás 14h50min. Mantenho inalterado as determinações 

anteriores.

Recolha-se os mandados expedidos.

Intimem-se.

Ciência ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Sirva-se cópia da presente decisão como OFÍCIO, MANDADO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso for necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 80728 Nr: 1534-75.2018.811.0095

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONES FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Augusto Cuissi - 

OAB:14430

 Código: 80728

Vistos.

Em atenção a Portaria-Conjunta nº 247, de 16 de março de 2020 que 

estabeleceu em caráter temporário as medidas de prevenção ao contágio 

pelo COVID- 19, verifico a necessidade de cancelar a solenidade 

anteriormente designada, assim redesigno a audiência para o dia 

1º/07/2020, ás 15h25min. Mantenho inalterado as determinações 

anteriores.

Recolha-se os mandados expedidos.

Intimem-se.

Ciência ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Sirva-se a presente como OFÍCIO, MANDADO e CARTA PRECATÓRIA, 

caso for necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 81053 Nr: 1720-98.2018.811.0095

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENAN JÚNIOR GUIMARÃES TELES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marciano Rocha dos Santos 

- OAB:12692-B

 Código: 81053

Vistos.

Em atenção a Portaria-Conjunta nº 247, de 16 de março de 2020 que 

estabeleceu em caráter temporário as medidas de prevenção ao contágio 

pelo COVID- 19, verifico a necessidade de cancelar a solenidade 

anteriormente designada.

Antes de dar prosseguimento á persecução penal, verifico que o 

Ministério Público ofertou proposta de suspensão condicional do 

processo, assim DESIGNO o dia 1º/07/2020, ás 13h00min., para a oitiva do 

acusado quanto á proposta de suspensão condicional do processo.

Recolha-se os mandados expedidos.

Intime-se o denunciado para comparecer na audiência.

Ciência ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Sirva-se cópia da presente decisão como OFÍCIO, MANDADO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso for necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 81586 Nr: 1985-03.2018.811.0095

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Aparecido da Silva, MBdS, JBdS
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osmar Graff

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO RICARDO SCHAVAREN 

- OAB:16592

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonilson Raimundo 

Machado - OAB:11961-A

 Código: 81586

Vistos.

Em atenção a Portaria-Conjunta nº 247, de 16 de março de 2020 que 

estabeleceu em caráter temporário as medidas de prevenção ao contágio 

pelo COVID- 19, verifico a necessidade de cancelar a solenidade 

anteriormente designada, assim redesigno a audiência para 25/06/2020, 

ás 14h30min. Mantenho inalterado as determinações anteriores.

Recolha-se os mandados expedidos.

Intimem-se.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Sirva-se cópia da presente decisão como OFÍCIO, MANDADO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso for necessário.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000060-81.2020.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

GIOVANI 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):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

PARANAÍTA DECISÃO Processo: 1000060-81.2020.8.11.0095. AUTOR(A): 

GIOVANI DA SILVA REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL Vistos. Trata-se de RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA 

E/OU CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ EM DEFINITIVO 

proposto por GIOVANI DA SILVA em desfavor do INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURO SOCIAL – INSS, todos qualificados nos autos. Alega em 

apartada síntese, que é lavrador e que recebeu auxílio doença em 

25/02/2008 a 30/01/2009, 26/10/2011, 31/03/2017 a 31/12/2017. Alega que 

ainda persiste a sua incapacidade para exercer as suas atividades 

laborais e por isso entrou como novo pedido perante o INSS em 

22/11/2019, o qual não foi analisado até a propositura da ação. A parte 

autora requereu: em caráter liminar a concessão do benéfico de auxílio 

doença. No mérito, requereu a conversão para aposentadoria por 

invalidez, bem como que seja designado pericia, tudo com a procedência 

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

os seus termos, eis que preenche os requisitos legais. 2) Em relação ao 

pedido de antecipação dos efeitos, entendo necessário para análise do 

pedido a realização de perícia médica. In casu, através do Ofício Circular 

nº 003/2013-PFE-INSS-SINOP-MT, datado de 19.06.2013, a Procuradoria 

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

previdenciários afetos à área médica, bem como, o levantamento 

socioeconômico, seja primeiramente realizada a perícia, para após ser 

procedida à sua citação, com o que seria outorgada maior celeridade ao 

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

quesitos para serem respondidos pelo expert. 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, Dr. DIEGO 

MARCELO MULLER (CRM/MT 6838), razão por que, FIXO os honorários em 

R$ 500,00 (quinhentos reais), podendo ser encontrado no Hospital e 

Maternidade Santa Rita, localizado na Rua F, n.º 613, setor F, bairro 

Centro, no município de Alta Floresta/MT, sendo que a perícia realizar-se-á 

em dia, local e horário a ser designado pelo perito nomeado. Nesta 

oportunidade, registro que a nomeação do Perito se fez através do 

Sistema Eletrônico de Assistência Judiciária Gratuita da Justiça Federal – 

AJG/JF, conforme determina o art. 22 da Resolução nº 305/2014 do CJF, 

conforme extrato anexo. 3) INTIMEM-SE ambas as partes para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, querendo, se manifestarem na forma do § 1º do art. 

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

ao Sr. Perito cópia da inicial, bem como dos documentos que a instruíram 

indispensável a realização da perícia médica e dos quesitos 

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

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

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

incapacitada para trabalhar? c) A incapacidade da parte autora para o 

trabalho é parcial ou total? Explique. d) A incapacidade da parte autora 

para o trabalho é permanente ou temporária? Caso temporária, por quanto 

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

a p r o x i m a d a m e n t e  d e s d e  q u a n d o  e l a  e x i s t e ?  f )  A 

deficiência/moléstia/doença de que é portadora a parte autora encontra-se 

em fase evolutiva ou residual? g) Constatada a incapacidade para o 

trabalho e, não sendo possível precisar a época aproximada do advento 

desta (a incapacidade), pode-se afirmar que tal incapacidade decorre da 

evolução/agravamento da deficiência/moléstia/doença de que é portadora 

a parte autora? h) Qual a atividade laboral da parte autora? Desde quando 

exerce essa atividade? i) A incapacidade, se existente, é para qualquer 

atividade laboral ou apenas para a atividade habitual da parte autora? É 

possível a reabilitação para outra atividade que lhe garanta a subsistência, 

considerando o grau de instrução da autora, suas condições financeiras, 

idade e acesso a atividades de reabilitação? j) A parte autora é incapaz 

para a vida independente? k) A deficiência/moléstia de que é portadora a 

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

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

aproximado do tratamento? m) O tratamento traz efeitos colaterais? 

Quais? n) Esses efeitos colaterais impedem que a parte autora exerça 

alguma atividade braçal? 6) O laudo pericial deverá ser apresentado em 30 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

técnica ou científica realizada, indicação do método utilizado, resposta 

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

simples, indicar como alcançou suas conclusões, sendo vedado ao perito 

ultrapassar os limites de sua designação, bem como, emitir opiniões 

pessoais que excedam o exame técnico ou científico do objeto da perícia 

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

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

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

há uma discricionariedade ampla por parte do advogado público para fazer 

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

presente feito seria passível de transação judicial, mormente quando o 

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

reconhecimento da desnecessidade de audiência de conciliação nos 

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

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

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

contribuirá para o indesejável prolongamento do processo, em sentido 

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

pauta de audiências de conciliação e mediação. Diante de tais 

considerações, DEIXO de designar audiência de conciliação nesta 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

REQUISITE-SE pagamento dos honorários periciais através do Sistema 

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

na forma do art. 22 da Resolução nº 305/2014 do CJF. 11) DEFIRO os 
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benefícios da Justiça Gratuita, diante da presunção de veracidade da 

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

recursos suficientes para pagar as custas e as despesas processuais, 

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

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

expedindo o necessário. Apiacás-MT, 04 de fevereiro de 2020. Tibério de 

Lucena Batista Juiz de Direito PARANAITÁ, 19 de março de 2020. Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000119-69.2020.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL RAFAEL DE ANDRADE FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

PARANAÍTA DECISÃO Processo: 1000119-69.2020.8.11.0095. AUTOR(A): 

MANOEL RAFAEL DE ANDRADE FILHO REU: 29.979.036.0001-40 - 

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

AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA 

CUMULADA COM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PEDIDO DE 

TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA proposto por MANOEL RAFAEL DE 

ANDRADE FILHO em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS, ambos qualificados nos autos. Alega em apartada síntese, 

a sua qualidade de segurado na época dos fatos. Aduz que no mês de 

dezembro de 2004 sofreu acidente de trabalho, e foi diagnosticado com 

traumatismo do músculo extensor e tendão do polegar ao nível do punho e 

da mão – CID 10- SS66.2. E que no ano de 2006 foi diagnosticado com 

epicondilite lateral – CID 10 – M77.1, sendo dor na região do epicôndilo 

lateral (face lateral do cotovelo), onde se localizam 06 (seis) tendões, 

aqueles que exercem ações de supinação do antebraço e extensão do 

punho e dedos, de modo que incapacita para o exercício de sua atividade 

laboral. E ainda foi diagnosticado posteriormente com outras doenças, 

sendo: artroses secundárias (CID 10 – M19.2), gonatrose (artrose do 

joelho – CID 10 – M17), lumbago com ciático (CID 10 – M54.4), lesões no 

ombro (CID 10 – M75), outras entesopatias (CID 10 – M77) e doença 

cardíaca hipertensiva (CID 10 – 111). E por fazer jus ao benefício 

previdenciário de auxílio doença foi concedido pelos períodos de 

23/02/2007 e 28/03/2007 á 27/05/2008; e na data de 29/10/2013 solicitou 

novamente auxilio doença e foi negado pelo motivo de não ter constatado 

a incapacidade laborativa. A parte autora requereu: a concessão da 

justiça gratuita, em sede de liminar, após a realização de perícia médica a 

concessão da tutela de urgência para determinar a implantação de auxílio 

doença. Subsidiariamente, se resultar incapacidade permanente requer a 

conversão para aposentadoria por invalidez. No mérito requer a 

confirmação dos efeitos da tutela, para condenar a parte requerida na 

concessão de auxilio doença ou aposentadoria por invalidez, desde a data 

do requerimento administrativo, além da condenação em custas e 

despesas processuais, tudo com a procedência do pedido. É o relato do 

necessário. Decido. 1) RECEBO a inicial em todos os seus termos, eis que 

preenche os requisitos legais. 2) Em relação ao pedido de antecipação 

dos efeitos, entendo necessário para análise do pedido a realização de 

perícia médica. In casu, através do Ofício Circular nº 

003/2013-PFE-INSS-SINOP-MT, datado de 19.06.2013, a Procuradoria 

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

previdenciários afetos à área médica, bem como, o levantamento 

socioeconômico, seja primeiramente realizada a perícia, para após ser 

procedida à sua citação, com o que seria outorgada maior celeridade ao 

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

quesitos para serem respondidos pelo expert. 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, Dr. DIEGO 

MARCELO MULLER (CRM/MT 6838), razão por que, FIXO os honorários em 

R$ 500,00 (quinhentos reais), podendo ser encontrado no Hospital e 

Maternidade Santa Rita, localizado na Rua F, n.º 613, setor F, bairro 

Centro, no município de Alta Floresta/MT, sendo que a perícia realizar-se-á 

em dia, local e horário a ser designado pelo perito nomeado. Nesta 

oportunidade, registro que a nomeação do Perito se fez através do 

Sistema Eletrônico de Assistência Judiciária Gratuita da Justiça Federal – 

AJG/JF, conforme determina o art. 22 da Resolução nº 305/2014 do CJF, 

conforme extrato anexo. 3) INTIMEM-SE ambas as partes para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, querendo, se manifestarem na forma do § 1º do art. 

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

ao Sr. Perito cópia da inicial, bem como dos documentos que a instruíram 

indispensável a realização da perícia médica e dos quesitos 

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

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

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

incapacitada para trabalhar? c) A incapacidade da parte autora para o 

trabalho é parcial ou total? Explique. d) A incapacidade da parte autora 

para o trabalho é permanente ou temporária? Caso temporária, por quanto 

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

a p r o x i m a d a m e n t e  d e s d e  q u a n d o  e l a  e x i s t e ?  f )  A 

deficiência/moléstia/doença de que é portadora a parte autora encontra-se 

em fase evolutiva ou residual? g) Constatada a incapacidade para o 

trabalho e, não sendo possível precisar a época aproximada do advento 

desta (a incapacidade), pode-se afirmar que tal incapacidade decorre da 

evolução/agravamento da deficiência/moléstia/doença de que é portadora 

a parte autora? h) Qual a atividade laboral da parte autora? Desde quando 

exerce essa atividade? i) A incapacidade, se existente, é para qualquer 

atividade laboral ou apenas para a atividade habitual da parte autora? É 

possível a reabilitação para outra atividade que lhe garanta a subsistência, 

considerando o grau de instrução da autora, suas condições financeiras, 

idade e acesso a atividades de reabilitação? j) A parte autora é incapaz 

para a vida independente? k) A deficiência/moléstia de que é portadora a 

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

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

aproximado do tratamento? m) O tratamento traz efeitos colaterais? 

Quais? n) Esses efeitos colaterais impedem que a parte autora exerça 

alguma atividade braçal? 6) O laudo pericial deverá ser apresentado em 30 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

técnica ou científica realizada, indicação do método utilizado, resposta 

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

simples, indicar como alcançou suas conclusões, sendo vedado ao perito 

ultrapassar os limites de sua designação, bem como, emitir opiniões 

pessoais que excedam o exame técnico ou científico do objeto da perícia 

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

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

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

há uma discricionariedade ampla por parte do advogado público para fazer 

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

presente feito seria passível de transação judicial, mormente quando o 

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

reconhecimento da desnecessidade de audiência de conciliação nos 

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

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

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

contribuirá para o indesejável prolongamento do processo, em sentido 

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

pauta de audiências de conciliação e mediação. Diante de tais 

considerações, DEIXO de designar audiência de conciliação nesta 

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

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

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

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

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

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

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

requerido para se manifestar acerca do laudo médico, consignando que o 
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silêncio valerá pela presunção de concordância com o laudo pericial. 9) 

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

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

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

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

REQUISITE-SE pagamento dos honorários periciais através do Sistema 

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

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

benefícios da Justiça Gratuita, diante da presunção de veracidade da 

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

recursos suficientes para pagar as custas e as despesas processuais, 

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

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

expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000121-39.2020.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

OSCARLINA DE CAMPOS MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR CAMPOS DE AZEVEDO OAB - MT27724/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

PARANAÍTA DECISÃO Processo: 1000121-39.2020.8.11.0095. AUTOR(A): 

OSCARLINA DE CAMPOS MARTINS REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Trata-se de AÇÃO JUDICIAL PARA A 

CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO proposto por OSCARLINA 

DE CAMPOS MARTINS em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS, ambos devidamente qualificados nos autos. Alega em 

apertada síntese, que possui 66 (sessenta e seis) anos de idade, e não 

possui fonte de renda, e atualmente vive sozinha. Alega, ainda que, no dia 

12/03/2020 requereu junto a Previdência Social a concessão de benefício 

de prestação continuada da assistência social a pessoa idosa, o qual foi 

indeferido sob o argumento de não ter sido configurado o estado de 

miserabilidade. A parte autora requereu: a concessão da justiça gratuita, 

em sede de preliminar a concessão da tutela de urgência para determinar 

a implantação do benefício assistencial. No mérito, pugnou pela 

condenação da parte requerida para conceder o benefício de prestação 

continuada ao idoso desde o requerimento administrativo, bem como o 

pagamento das parcelas atrasadas, além da condenação nas custas e 

despesas processuais. É o relato do necessário. Decido. RECEBO a inicial 

em todos os seus termos, eis que preenche os requisitos essenciais. 

DEFIRO a gratuidade de justiça diante da presunção de veracidade da 

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

recursos suficientes para pagar as custas e as despesas processuais, 

nos termos do §3º, do Art. 99, da Lei 13.105/15. Entendo necessário, para 

análise do pedido de tutela de urgência, a realização de estudo 

s o c i o e c o n ô m i c o .  N o  c a s o ,  a t r a v é s  d o  O f í c i o  n º 

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

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

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

condição socioeconômica, seja primeiramente realizada a perícia, para 

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

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

quesitos para serem respondidos pelo expert. Assim, tratando-se de pleito 

de benefício de amparo social ao idoso, DETERMINO a realização de 

estudo socioeconômico para apurar mais precisamente a possível renda 

per capita da família da parte demandante. No referido estudo, a 

Assistente Social deverá indicar as condições da habitação, os móveis 

que a incrementam, além de outros dados que julgar necessários para se 

visualizar o padrão econômico da família. INTIME-SE a parte autora para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, apresentar quesitos para 

realização de estudo socioeconômico. Após decorrido o prazo de que 

trata o item anterior, com ou sem a vinda dos quesitos da parte autora, 

CERTIFIQUE-SE e NOTIFIQUE-SE a Assistente Social credencidado junto ao 

TJMT, requisitando-se a realização do estudo social com encaminhamento 

a este Juízo no prazo de trinta (30) dias, atentando-se aos quesitos que 

porventura forem apresentados, além das ponderações supracitadas. 

ENCAMINHE-SE à Assistente Social cópia da inicial, da presente decisão e 

dos quesitos eventualmente apresentados pela parte autora e dos 

quesitos ofertados pelo INSS, consignando o prazo de 20 (vinte) dias para 

entrega do laudo de estudo social ao Juízo. Não obstante o interesse 

público defendido nas causas em que a Fazenda Pública e suas 

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

há uma discricionariedade ampla por parte do advogado público para fazer 

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

presente feito seria passível de transação judicial, mormente quando o 

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

reconhecimento da desnecessidade de audiência de conciliação nos 

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

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

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

contribuirá para o indesejável prolongamento do processo, em sentido 

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

pauta de audiências de conciliação e mediação. Diante de tais 

considerações, DEIXO de designar audiência de conciliação nesta 

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

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

estudo socioeconômico, com o encaminhamento aos autos, CITE-SE o 

requerido, nas pessoas de seus representantes legais (artigo 242, § 3º, 

CPC/2015), consignando o prazo de trinta (30) dias para oferecerem 

resposta, nos termos dos artigos 183 c/c 335, III e, ainda, com as 

advertências do artigo 344, todos do CPC/2015. No mesmo ato da citação, 

INTIME-SE o requerido para se manifestar acerca do estudo 

socioeconômico, consignando que o silêncio valerá pela presunção de 

concordância com o mesmo. Posteriormente, INTIME-SE a parte requerente 

para, no prazo de quinze (15) dias, manifestar sobre o estudo 

socioeconômico, quando poderá, se for o caso, impugnar documentos e 

teses levantadas na contestação. Após tudo cumprido, façam os autos 

CONCLUSOS para deliberação. CIÊNCIA ao Ministério Público, inclusive, 

para dizer se tem interesse em atuar no presente feito, vez que o polo 

ativo se encontra composto por pessoa idosa. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. .

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000158-66.2020.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

DECIO XAVIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO AUGUSTO PASINI DE ALCANTARA OAB - MT24505/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000158-66.2020.8.11.0095 POLO ATIVO:DECIO XAVIER 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PEDRO AUGUSTO PASINI DE 

ALCANTARA POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - JUIZADO 

ESPECIAL DE PARANAÍTA Data: 04/05/2020 Hora: 13:00 , no endereço: 

AVENIDA ALCEU ROSSI, S/N, CENTRO, PARANAITÁ - MT - CEP: 

78590-000 . 23 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

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

Comarca de Pedra Preta

Diretoria do Fórum

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010040-94.2016.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA MARIA TURRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME AUGUSTO BRESCOVICI MILAGRES OAB - MT0013047A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA: GUILHERME AUGUSTO 

BRESCOVICI MILAGRES, PARA QUE NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS 

APRESENTE IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010040-94.2016.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA MARIA TURRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME AUGUSTO BRESCOVICI MILAGRES OAB - MT0013047A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA: GUILHERME AUGUSTO 

BRESCOVICI MILAGRES, PARA QUE NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS 

APRESENTE IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO.

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000091-34.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARCIO EVANGELISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA CARTA / MANDADO DE CITAÇÃO E 

INTIMAÇÃO PEDRA PRETA - MT, 25 de setembro de 2017 Dados do 

Processo: Processo: 1000091-34.2017.8.11.0022; Valor causa: R$ 

37.480,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436); Assunto: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Parte Autora: 

REQUERENTE: JOSE MARCIO EVANGELISTA Parte Ré: REQUERIDO: VIVO 

S.A. 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 disponibilizada no 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006, bem como a sua INTIMAÇÃO para comparecer à 

audiência designada Tipo: Conciliação Sala: Sala de audiência de 

conciliação de Pedra Preta Data: 31/01/2018 Hora: 13:00 (MT) no endereço 

ao final indicado. ADVERTÊNCIA: Não comparecendo à audiência 

designada, presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela parte 

reclamante na petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser 

proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 

Comparecendo a parte promovida, e não obtida a conciliação, deverá 

oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo de 05 (cinco) dias após a 

audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior 

a 20 salários mínimos, a presença de advogado. A ação poderá ser 

julgada antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de 

instrução e julgamento. Nos termos do artigo 7.º da Lei 12.153/2006, não 

haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual 

pelas pessoas jurídicas de direito público, inclusive a interposição de 

recursos. OBSERVAÇÃO: 1) Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a,s) comparecer devidamente trajado(a,s) e portando 

documentos pessoais. 2) Este processo tramita pelo sistema 

computacional PJe, cujo endereço na web é http://pje.tjmt.jus.br. 3) 

Documentos (procurações, cartas de preposição, contestações) devem 

ser trazidos ao juízo em formato digital em arquivos com no máximo 1,5MB 

cada. Atenciosamente, Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM 

DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEDRA PRETA E INFORMAÇÕES: RUA OSCAR SOARES, 443, CENTRO, 

PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 - TELEFONE: (66) 34861197

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001289-38.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

VALDETE ALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUZIA STELLA MUNIZ OAB - MT4273/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(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. 1001289-38.2019.8.11.0022 Valor da 

causa: R$ 26.113,00 ESPÉCIE: [Rural (Art. 48/51)]->PROCEDIMENTO 

COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: VALDETE ALVES DA SILVA 

Endereço: LINHA 01, PA monte azul, 79, sitio Monte Cristo, ZONA RURAL, 

PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 POLO PASSIVO: Nome: 

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

Endereço: RUA ARNALDO ESTEVÃO DE FIGUEIREDO, 883, - ATÉ 

1383/1384, CENTRO, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78700-150 FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) POLO ATIVO , para que 

no prazo de 15 (quinze) apresente impugnação à contestação de ID ID 

28138769 e 28138770. PEDRA PRETA, 23 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001287-68.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

EUNICE PEREIRA CARDOSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUZIA STELLA MUNIZ OAB - MT4273/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(EXECUTADO)

 

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. 1001287-68.2019.8.11.0022 Valor da 

causa: R$ 40.833,21 ESPÉCIE: [Execução Previdenciária]->CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA (156) POLO ATIVO: Nome: EUNICE PEREIRA CARDOSO 

Endereço: Rua Jonas Gonçalves de Moura, 06, Res Albertina, PEDRA 

PRETA - MT - CEP: 78795-000 POLO PASSIVO: Nome: 29.979.036.0001-40 

- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Endereço: RUA 
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ARNALDO ESTEVÃO DE FIGUEIREDO, 883, - ATÉ 1383/1384, CENTRO, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78700-150 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) POLO ATIVO, para se manifestar 

quanto o cumprimento ou não da ordem judicial, no prazo de 05 (cinco) 

dias. PEDRA PRETA, 23 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: 1000329-48.2020.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR FERREIRA 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)

 

PROCESSO n. 1000329-48.2020.8.11.0022 POLO ATIVO:ODAIR FERREIRA 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RONNY CLAIR BENCICE E 

SILVA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de audiência de 

conciliação de Pedra Preta Data: 06/05/2020 Hora: 14:20 , no endereço: 

RUA OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 

78795-000 . 21 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

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

Comarca de Poconé

Diretoria do Fórum

Portaria

Portarian. 016/2020/DF

A Dra.KátiaRodrigues Oliveira,Juízade Direito e Diretorado Foro da 

Comarcade Poconé/MT,no uso de suas atribuições legais,e;

CONSIDERANDO a epidemia decorrente do COVID-19– Novo Coronavírus 

-, e as disposições estabelecidas na Portaria-Conjunta n. 247/2020 de 16 

de março de 2020;

CONSIDERANDO que o artigo 4º da Portaria15/2020, da Diretoria do Foro 

da Comarca de Poconé já disciplinava que o atendimento aos advogados, 

membros do Ministério Público, Defensoria Pública e Delegado de Polícia 

seria durante o horário do expediente forense;

 CONSIDERANDO o erro material constante no artigo 1º da Portaria nº 

15/2020, no que tange ao horário de atendimento, devendo ser das12h 

às19h;

CONSIDERANDO a necessidade de sanar o erro material acima 

mencionado, que ocasionou contradição entre o artigo 4º e o artigo1º da 

Portaria nº 015/2020, da Diretoria do Foro da Comarca de Poconé;

 CONSIDERANDO que não foi possível o acesso via endereço eletrônico à 

Portaria-Conjunta nº 255/2020 pela presente Magistrada;

CONSIDERANDO a necessidade de garantir o atendimento aos advogados 

e demais operadores do direito durante o período de home office;

RESOLVE:

 Art. 1º. A partir do dia23/03/2020 os atendimentos aos advogados, 

membros do Ministério Púbico e Defensores Públicos, no gabinete da Vara 

Única da Comarca de Poconé, serão realizados por meio de agendamento, 

durante o expediente forense ordinário.

 Art. 2º para que o atendimento seja realizado, deverá ser efetuado o 

contato prévio com o gabinete, através do telefone: (65) 99949-1539 ou 

através do email: plantao.judiciario.pocone@tjmt.jus.br para o regular 

agendamento.

 Art.3º São condições para a realização do atendimento por, na ocasião:

 I - O advogado deverá estar regularmente habilitado nos autos do 

processo objeto do atendimento;

 II – O advogado possuir equipamento e expertise para manusear o 

sistema eletrônico em sua unidade computacional;

III – Realizar o agendamento prévio estabelecido no art.2º, informando o 

número de sua inscrição na OAB e o número do processo sobre o qual 

pretende o atendimento;

 IV- Informar o número de telefone de contato no agendamento prévio;

 V- Aguardar, na data e hora designada, o contato agendado.

 §1º. Não sendo possível estabelecer contato, a reunião será 

redesignada, devendo o advogado proceder ao reagendamento.

 §2º. Havendo impossibilidade de atendimento do magistrado ao advogado 

na data e hora agendada, haverá redesignação para o horário mais 

próximo, com comunicação ao advogado;

 §3º. Havendo expressivo volume de atendimentos poderá o agendamento 

ser adiado pelo Juízo, preferencialmente dentro da mesma semana em que 

registrada a solicitação de atendimento, cabendo à Secretaria e/ou 

gabinete informar ao advogado, com antecedência e justificadamente, 

qualquer alteração de agenda.

 Art. 4º os atendimentos ocorrerão em todos os dias úteis, durante o 

expediente forense ordinário;

 Art. 5º. Caberá ao Gabinete, juntamente com o magistrado, controlar a 

agenda de atendimentos e tomar todas as providências para atendimento 

adequado.

§1°. Deverá o Gabinete manter registro de todas as ligações solicitando 

agendamento, com identificação dos dados constantes no art. 3º, bem 

como o resultado do agendamento.

 Art. 6°. As reuniões poderão ser gravadas e armazenadas pelo Juízo 

para eventual controlede conteúdo.

 Art. 7°. Eventuais dúvidas a serem dirimidas, decorrentes da 

interpretação ou omissões desta Portaria serão sanadas pela 

Secretaria/Gabinete do Juízo.

 Art. 8º. Esta Portaria revoga a Portaria nº 015/2020, da Diretoria do Foro 

da Comarca de Poconé.

Art.9° Esta portaria entra em vigor 23/03/2020.

 Publique-se. Registre-se. Dê-se Ciência.

 Cumpra-se.

 Poconé/MT, 21 de março de 2020.

Kátia Rodrigues Oliveira

Juíza de Direito

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000226-57.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MAURY NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT9879-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DELCI DO NASCIMENTO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELA LEÃO SOARES OAB - MT7304-A (ADVOGADO(A))
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

POCONÉ VARA ÚNICA DE POCONÉ Avenida Dom Aquino, 372, Centro, 

POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO/ELETRÔNICO 

PROCESSO n. 1000226-57.2019.8.11.0028 Valor da causa: R$ 20.000,00 

ESPÉCIE: [Dissolução]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: 

Nome: MAURY NASCIMENTO Endereço: Avenida Historiador Rubens de 

Mendonça, QUINTO ANDAR SALA 508, Bosque da Saúde, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78118-030 POLO PASSIVO: Nome: DELCI DO NASCIMENTO 

Endereço: KM 12, FAZENDA Salinas, Porto Cercado, zona rural, Fazenda 

Salinas, POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para querendo impugnar a contestação 

oferecida pela parte requerida no prazo legal, 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. COMPLEMENTO : CONSIDERANDO 

QUE O CNJ SUSPENDE OS PRAZOS EM ÂMBITO NACIONAL ATÉ 30 DE 

ABRIL DE 2020, CUMPRE-ME INFORMAR QUE OS PRAZOS SÓ 

COMEÇARÃO A CORRER APÓS O DIA 30/04/2020, RESTANDO À(S) 

PARTE(S) O DIREITO DE NOS TERMOS DO ARTIGO 225 DO NCPC 

RENUNCIAR EXCLUSIVAMENTE EM SEU FAVOR DE FORMA EXPRESSA O 

PRAZO ESTABELECIDO. POCONÉ, 23 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: 1000493-92.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO MARCIO BONAFIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTYNY LAYANA GONCALVES DE ALMEIDA OAB - MT16279-O 

(ADVOGADO(A))

PATRICIA DE OLIVEIRA GONCALVES OAB - MT14645-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAL LEILOES LTDA (REQUERIDO)

SANTA LUIZA AGROPECUARIA E FLORESTAL LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000493-92.2020.8.11.0028 POLO ATIVO:RENATO MARCIO 

BONAFIM ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CRISTYNY LAYANA 

GONCALVES DE ALMEIDA, PATRICIA DE OLIVEIRA GONCALVES POLO 

PASSIVO: SANTA LUIZA AGROPECUARIA E FLORESTAL 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 

Juizado Poconé Data: 04/05/2020 Hora: 13:10 , no endereço: Av. Dom 

Aquino, 372, CENTRO, POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 . 21 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: 8010124-48.2014.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

OI BRASILTELECOM (RECORRENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA (RECORRIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERGIO PAULA ASSUNCAO OAB - MT0011580A (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé, nos termos da legislação vigente impulsiono os autos 

para que as partes tomem conhecimento do retorno dos autos da Turma 

Recursal adotando as providências necessárias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000741-29.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

KAMILA CARMO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé, nos termos da legislação vigente impulsiono os autos 

para que as partes tomem conhecimento do retorno dos autos da Turma 

Recursal adotando as providências necessárias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010743-07.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA BISPO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

TEREZA PEREIRA DE ARRUDA (REQUERENTE)

SUZANA MARIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé, nos termos da legislação vigente impulsiono os autos 

para que as partes tomem conhecimento do retorno dos autos da Turma 

Recursal adotando as providências necessárias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000212-73.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIEL JOAO COSTA BARROS (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))

 

Certifico e dou fé, nos termos da legislação vigente impulsiono os autos 

para que as partes tomem conhecimento do retorno dos autos da Turma 

Recursal adotando as providências necessárias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014268-60.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMEIRE AMANCIA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues OAB - GO0024720A 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé, nos termos da legislação vigente impulsiono os autos 

para que as partes tomem conhecimento do retorno dos autos da Turma 

Recursal adotando as providências necessárias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8016890-49.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELLI TEIXEIRA DOS SANTOS COSTA (EXEQUENTE)

MANOEL BENEDITO FERRAZ JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE SOUZA OAB - MT9364-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

EM ANEXO

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8066816-17.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ EPERMINANTE ROLIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTACILIO PERON OAB - MT3684-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL AUGUSTO CAMILO ANCHIETA OAB - MT17687-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8066816-17.2015.8.11.0001. REQUERENTE: LUIZ EPERMINANTE ROLIM 

REQUERIDO: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

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

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. Trata-se de AÇÃO REVISIONAL DE PLANO DE SAÚDE 

proposta por LUIZ EPERMINANTE ROLIM em face de UNIMED CUIABA 

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO. A controvérsia dos autos 

cinge-se quanto a implantação do reajuste aplicado ao plano de saúde do 

autor, uma vez que alega ser o mesmo índice abusivo para reajuste. Por 

seu turno a reclamada suscitou preliminarmente a extinção sem julgamento 

de mérito em razão da necessidade de realização de perícia contábil. No 

mérito argumentou pela improcedência da demanda em razão de que o 

índice aplicado obedeceu ao disposto legal, não causando danos a parte 

reclamante. Pois bem, não merece prosperar a preliminar suscitada, uma 

vez que é possível o pleito revisional, conforme o Enunciado n. 94 do 

FONAJE. Do mérito. O promovente argumenta que o reajuste aplicado ao 

seu contrato de plano de saúde é abusivo, contudo, tal alegação merece 

prosperar. A jurisprudência assim entende acerca do tema: VARIAÇÃO 

DE PREÇO POR FAIXA ETÁRIA – PREVISÃO CONTRATUAL COM 

INFORMAÇÕES ADEQUADAS E CLARAS – INEXISTÊNCIA DE 

DISCRIMINAÇÃO AO IDOSO – OBSERVÂNCIA DOS PERCENTUAIS LEGAIS 

DE VARIAÇÃO ENTRE AS FAIXAS ETÁRIAS – VARIAÇÃO LÍCITA –. A 

variação de preços do plano de saúde de acordo com a faixa etária é lícita 

diante de expressa autorização legal (artigo 15 da Lei 9656/1998), desde 

que prevista no contrato de forma adequada e clara, vedada a 

discriminação ao idoso (artigo 15, § 3º da Lei 10.741/2003), sendo a última 

faixa etária permitida à de 59 anos (art. 2º da RN 63/2003 da ANS). Os 

percentuais de variação de cada faixa etária deverão estar fixados no 

contrato, garantido que a última faixa etária não seja superior a seis vezes 

o valor da primeira, sendo que a variação entre a sétima e a décima não 

poderão ser superiores à variação acumulada entre a primeira e a sétima 

(art. 3º da RN 63/2003 da ANS). Precedentes do STJ: AgRg nos EDcl no 

REsp 1310015/AP e AgRg no REsp 1336758/RS. De início, impõe destacar 

que o reajuste anual dos planos de saúde difere da variação de preço por 

faixa etária. Sem que se adentre, neste momento, a análise de legalidade 

destes institutos, relevante diferenciá-lo, destacando que o primeiro 

(reajuste anual) tem por finalidade corrigir o preço com base nas taxas 

inflacionárias aplicadas aos serviços médicos hospitalares, ao passo que 

o segundo instituto (variação por faixa etária), se reporta ao aumento do 

grau de sinistralidade nas faixas etárias mais avançadas. Partindo desta 

concepção, nota-se que a discussão dos autos se concentra apenas à 

variação de preço por faixa etária, não havendo qualquer discussão 

quanto ao reajuste anual, razão pela, a análise se restringirá ao efetivo 

ponto discutido. Quanto à variação de preços do plano de saúde de 

acordo com a faixa etária, destaca-se que, em geral, por questões 

naturais, quanto mais avançada a idade, mais frequentes se tornam os 

cuidados com a saúde, situação em que, nos termos do artigo 15 da Lei 

9656/1998, a variação por faixa etária é legalmente permitida: Art. 15. A 

variação das contraprestações pecuniárias estabelecidas nos contratos 

de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, em razão 

da idade do consumidor, somente poderá ocorrer caso estejam previstas 

no contrato inicial as faixas etárias e os percentuais de reajustes 

incidentes em cada uma delas, conforme normas expedidas pela ANS, 

ressalvado o disposto no art. 35-E. Parágrafo único. É vedada a variação 

a que alude o caput para consumidores com mais de sessenta anos de 

idade, que participarem dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1odo 

art. 1o, ou sucessores, há mais de dez anos. Todavia, como disposto no 

artigo supratranscrito, para que não haja violação ao Princípio da 

Informação (art. 6º, III, CDC), é necessária expressa previsão contratual, 

com informações adequadas e claras sobre as faixas etárias e os 

percentuais de reajustes incidentes em cada uma delas. Além da previsão 

contratual, deve ser também observado o direito do idoso à saúde, sendo 

vedada a sua discriminação pela cobrança de valores diferenciados em 

razão de sua idade (artigo 15, § 3º da Lei 10.741/2003). Por isso, diante 

da concepção de idoso prevista no artigo 1º da Lei 10.741/2003 (idade 

igual ou superior a 60 anos), a ANS regulamentou o assunto por meio da 

Resolução Normativa nº63/2003, prevendo dez faixas etárias e limitando a 

última aos 59 anos de idade: Art. 2º Deverão ser adotadas dez faixas 

etárias, observando-se a seguinte tabela: I - 0 (zero) a 18 (dezoito) anos; 

II - 19 (dezenove) a 23 (vinte e três) anos; III - 24 (vinte e quatro) a 28 

(vinte e oito) anos; IV - 29 (vinte e nove) a 33 (trinta e três) anos; V - 34 

(trinta e quatro) a 38 (trinta e oito) anos; VI - 39 (trinta e nove) a 43 

(quarenta e três) anos; VII - 44 (quarenta e quatro) a 48 (quarenta e oito) 

anos; VIII - 49 (quarenta e nove) a 53 (cinqüenta e três) anos; IX - 54 

(cinqüenta e quatro) a 58 (cinqüenta e oito) anos; X - 59 (cinquenta e 

nove) anos ou mais. A referida Resolução Normativa, em seu artigo 3º, 

estabelece também que os percentuais de variação de cada faixa etária 

deverão estar fixados no contrato, garantido ainda que: 1) a última faixa 

etária não seja superior a seis vezes o valor da primeira e; 2) a variação 

entre a sétima e a décima não sejam superiores a variação acumulada 

entre a primeira e a sétima: Art. 3º Os percentuais de variação em cada 

mudança de faixa etária deverão ser fixados pela operadora, observadas 

as seguintes condições: I - o valor fixado para a última faixa etária não 

poderá ser superior a seis vezes o valor da primeira faixa etária; II - a 

variação acumulada entre a sétima e a décima faixas não poderá ser 

superior à variação acumulada entre a primeira e a sétima faixas. III – as 

variações por mudança de faixa etária não podem apresentar percentuais 

negativos. Em situações similares o STJ já se manifestou: DIREITO CIVIL E 

DO CONSUMIDOR. (...) PLANO DE SAÚDE. ESTATUTO DO IDOSO. 

REAJUSTE DE MENSALIDADES EM RAZÃO DE MUDANÇA DE FAIXA 

ETÁRIA. VEDAÇÃO. (...) - Veda-se a discriminação do idoso em razão da 

idade, nos termos do art. 15, § 3º, do Estatuto do Idoso, o que impede 

especificamente o reajuste das mensalidades dos planos de saúde que se 

derem por mudança de faixa etária; essa vedação não envolve, todavia, 

os demais reajustes permitidos em lei, os quais ficam garantidos às 

empresas prestadoras de planos de saúde, sempre ressalvada a 

abusividade.- Agravo no recurso especial não provido. (STJ AgRg nos 

EDcl no REsp 1310015/AP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 11/12/2012, DJe 17/12/2012) AGRAVO REGIMENTAL. 

PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE DE MENSALIDADE EM RAZÃO DE 

MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. (...) 2.- Ainda que o plano de saúde seja 

contratado por intermédio de terceiro, que é o estipulante, o beneficiário é 
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o destinatário final do serviço, sendo portanto, parte legítima para figurar 

no polo ativo de ação que busque discutir a validade das cláusulas do 

contrato. 3.- Desse modo, considerando que na estipulação em favor de 

terceiro, tanto o estipulante quanto o beneficiário podem exigir do devedor 

o cumprimento da obrigação (CC, art. 436, parágrafo único), não há que 

se falar, no caso, na necessidade de suspensão do presente feito até o 

julgamento final da ação proposta pela estipulante em nome de todos os 

contratados. 4.- A jurisprudência deste Tribunal consagrou o entendimento 

de ser abusiva a cláusula contratual que prevê o reajuste da mensalidade 

de plano de saúde com base exclusivamente em mudança de faixa etária, 

mormente se for consumidor que atingir a idade de 60 anos, o que o 

qualifica como idoso, sendo vedada, portanto, a sua discriminação. 5.- 

Agravo Regimental improvido. (STJ AgRg no REsp 1336758/RS, Rel. 

Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/11/2012, DJe 

04/12/2012). Assim, O plano de saúde da parte requerente é um plano 

coletivo, cujo contrato foi celebrado entre a pessoa jurídica (Cooperativa 

de Crédito Rural do Pantanal) na qual o reclamante era associado da 

operadora de plano de saúde, ora reclamada Definição do plano coletivo 

segundo a ANS: “é aquele firmado entre uma pessoa jurídica (empresa, 

associação, fundação ou sindicato) e uma operadora de planos de saúde, 

do qual é beneficiaria a pessoa na condição de empregado, associado ou 

sindicalizado.” A lei 9656/98, que regulamenta os planos de saúde, prevê 

que os reajustes são determinados pela livre negociação entre as partes 

contratantes. Na presente demanda, essa negociação não está sendo 

realizada em razão do fechamento da COOPERATIVA DE CREDITO RURAL 

do PANTANAL, ocorrida no ano de 2004, permanecendo seus usuários 

desde essa época, a mercê das imposições da reclamada, que está 

aplicando de forma unilateral os valores do reajuste, conforme 

documentos juntados ao processo. No presente caso, documento de ID. 

Num. 13163568 - Pág. 6, a ré demonstra que através do ofício n. 

455/2015/GGEFP/DIPRO o índice máximo de reajuste permitido é de 

13,55%, e em documento juntado pela parte ré (Id. Num. 13163580), 

vislumbra-se que a mesma aplica ao contrato vigente do autor o índice de 

reajuste anual de 15,00%. Resta evidenciado nos autos, que a parte 

Reclamada, considerando sua posição privilegiada em face do consumidor 

frágil e vulnerável, não possibilitou ao requerente uma negociação 

equânime e justa, restando seus usuários sem a devida representação 

para a negociação dos índices de reajuste anual a serem aplicados no 

plano de saúde. Assim, a reclamada impôs ao consumidor um reajuste 

abusivo, tornando o contrato extremamente oneroso ao requerente, 

dificultando a manutenção do mesmo, gerando, assim, total desequilíbrio 

na relação comercial estabelecida. O requerente é aposentado, fato que 

implica dificuldade em quitar as parcelas do plano de saúde, uma vez que 

sua condição financeira não condiz com o valor arbitrado pela reclamada, 

porém a manutenção do plano de saúde é de suma importância para sua 

saúde e o seu bem estar. Portanto, pelas razões expendidas, outra 

alternativa não resta, senão julgar procedente o pedido do requerente, em 

reconhecer o reajuste abusivo e determinar que sejam aplicados reajustes 

de acordo com os índices autorizados pela Agência Nacional de Saúde – 

ANS, definidos em 13,55% para o período compreendido entre maio de 

2017 e abril de 2018, nos termos do disposto na Lei nº 9.656/98, a qual é 

aplicada aos planos de saúde atualmente, devendo serem mantidas as 

mesmas características e o mesmo padrão de cobertura. Por essa, razão 

o pedido de devolução em dobro merece guarida, devendo ser abarcado 

todo valor para reembolso até novembro de 2010, uma vez que as 

parcelas quitadas pretéritas a esta data estão fulminadas pela prescrição. 

Por fim, em razão do acolhimento do pedido autoral, não há que se falar no 

conhecimento do pedido contraposto realizado pela parte reclamada. Isto 

posto, com resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, 

REJEITO a preliminar suscitada e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão autoral DECLARAR a abusividade dos índices de reajustes, bem 

como ESTABELECER sobre o plano o índice autorizado pela Agência 

Nacional de Saúde – ANS dos anos apontados pelo reclamante, qual seja, 

13,55% (treze inteiros e cinquenta e cinco centésimos por cento), cabíveis 

á espécie contratada, respeitando o prazo prescricional, a saber, 

novembro de 2010, bem como condeno a parte reclamada a devolução em 

dobro das quantias paga a maior, compreendidas neste período, valores 

estes que deverão ser apurado em liquidação de sentença. Sem custas e 

sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). 

Submeto a presente decisão a Juíza Togada (art. 40, da Lei nº 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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010808-36.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE DA SILVA MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES OAB - MT0164710A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TOP LIFE COMERCIO DE COLCHOES LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WARLEN LEMES DA SILVA OAB - MT15085-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8010808-36.2015.8.11.0028. REQUERENTE: SOLANGE DA SILVA 

MORAES REQUERIDO: TOP LIFE COMERCIO DE COLCHOES LTDA - ME 

SENTENÇA VISTOS, Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c 

Indenização por Danos Materiais e Morais e Pedido de Antecipação de 

Tutela proposta por SOLANGE DA SILVA MORAES em face de TOP LIFE 

COMERCIO DE COLCHÕES LTDA – ME. Relatório dispensado na forma do 

art. 38, da Lei 9.099/95. Fundamento e decido. De fato o processo deve 

ser extinto, tendo em vista que a exequente não providenciou as 

diligências que lhe cabiam. Veja-se que a parte foi intimada para indicar 

bens a penhora em nome do executado, contudo, manteve-se inerte. 

Nesse sentido, o art. 53, §4º da Lei 9.099/95 estabelece que “§4º Não 

encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor”. Assim 

não promoveu os atos e diligências que lhe competiam, demonstrando 

assim o abandono da causa e a consequente extinção do processo. 

Cumpre salientar que, nos termos do art. 51, §1º da Lei 9.099/95 “A 

extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia 

intimação pessoal das partes”. Sendo assim, outro caminho não há, senão 

extinguir a presente ação sem resolução de mérito. Ante todo o exposto, 

com fundamento no art. 485, III, do CPC/2015, JULGO EXTINTO o presente 

feito, sem resolução do mérito, determinando que sejam feitas as devidas 

anotações e baixas. EXPEÇA-SE certidão de existência de dívida, eis que 

de posse dela o exequente poderá registrar a dívida nos órgãos de 

proteção ao crédito. Assim, DETERMINO que a secretaria deste Juízo 

proceda à emissão da Certidão de Crédito em favor do exequente, a qual 

será emitida no momento que a parte comparecer na Secretaria para 

retirá-la, em conformidade com o Enunciado 76 do FONAJE, senão 

vejamos: ENUNCIADO 76 (Substitui o Enunciado 55) – No processo de 

execução, esgotados os meios de defesa e inexistindo bens para a 

garantia do débito, expede-se a pedido do exeqüente certidão de dívida 

para fins de inscrição no serviço de Proteção ao Crédito – SPC e 

SERASA, sob pena de responsabilidade. Determino, desde já, o 

arquivamento do feito com baixa, pois desnecessário manter o processo 

em aberto para cumprimento da providência acima. Sem custas e sem 

honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). 

Submeto a presente decisão a Juíza Togada (art. 40, da Lei nº 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 dos Gaúchos

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000411-25.2019.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARETE FARIAS LEITE GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO TENORIO DOS SANTOS OAB - MT23996/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WAGNER ROSSI GONCALVES (REQUERIDO)
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Certifico o decurso do prazo para o requerido apresentar contestação aos 

autos, motivo pelo qual intimo a autora para manifestar no feito, no prazo 

legal.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 21856 Nr: 8-49.2014.811.0019

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Porto dos Gaúchos-MT, Ministério Público 

do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanderlei Antonio de Abreu, Francisco de 

Assis da Silva Junior, M.D.S Auto Peças LTDA -ME, Dorli de Fátima Vilas 

Boas da Silva, Davi Antonio da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Rodrigues - 

OAB:33.207/GO, Júlio César Rissato Furtado - OAB:17344-O/MT, 

Ministério Público Estadual - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lidiane Paula de Sousa - 

OAB:99525/MG, Márcio Teixeira da Fonseca - OAB:8393-A/MT, 

Marco Antonio Mendes - OAB:11341-A/MT

 Vistos.

 Em atenção a Portaria-Conjunta n° 249, de 18 de março de 2020, do 

Tribunal de Justiça do Mato Grosso, que instituiu o regime de teletrabalho 

nas dependências do serviço judicial, em decorrência das medidas 

temporárias de prevenção no contágio pelo COVID-19, dos dias 

20/03/2020 até 20/04/2020, cumulado com a Resolução nº 313, de 19 de 

março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, com vigência até 

30 de abril de 2020, sendo que não serão realizadas as audiências de 

qualquer natureza neste período (art. 2º, § 4º, da Portaria-Conjunta n.º 

249/2020), resta prejudicado neste momento a designação de audiências, 

tendo em vista que não se sabe se o prazo acima assinalado será 

prorrogado, sendo inócua a designação de audiência para possível 

redesignação.

Desse modo, DETERMINO que os autos aguardem em cartório, devendo 

retornarem conclusos para designação de audiência após o termino do 

prazo da Resolução 313/2020 do CNJ.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 46534 Nr: 390-66.2019.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, Maria 

Natalina Palmieri Maia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Faruk de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:, ROGÉRIO PEREIRA DE SOUZA - OAB:13704

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Nunes de 

Figueiredo - OAB:5324-OAB/MT

 Desta feita, considerando a permanência dos pressupostos do art. 312 e 

dos requisitos do art. 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, 

inclusive a inocorrência de quaisquer hipóteses legais ou normativas, 

INDEFIRO o pedido de concessão de prisão domiciliar formulada pela 

defesa do acusado, de modo que MANTENHO A ORDEM DE CUSTÓDIA de 

PAULO FARUK DE MORAES tal como foi lançada.Sirva a presente decisão 

como MANDADO/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA.Ciência ao Ministério 

Público e a Defesa técnica, esta via DJE.Ciência ao Diretor do 

Presídio.Cumpra-se.Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000050-42.2018.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO JOSE FERREIRA NUNES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BIANCA BERGAMIN MONDADORI OAB - PR69365 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA NOVO HORIZONTE - 

COOPERNONTE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SIMONI BERGAMASCHI DA FONSECA OAB - MT0005810A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO DOS GAÚCHOS DECISÃO Processo: 

1000050-42.2018.8.11.0019. EXEQUENTE: FERNANDO JOSE FERREIRA 

NUNES EXECUTADO: COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA NOVO 

HORIZONTE - COOPERNONTE Vistos. Trata-se de cumprimento de 

sentença interposta por W FERNANDO JOSE FERREIRA NUNES em 

desfavor da COOPERNORTE – COOPERATIVA MISTA AGROPECUÁRIA DE 

NOVO HORIZONTE DO NORTE, ambos devidamente qualificados. No id 

21131015 fora prolatada sentença condenando a reclamada ao 

pagamento do valor de R$ 7.724,03 (sete mil setecentos e vinte e quatro 

reais e três centavos). Intimada a parte executada apresentou recurso 

inominado no id 22002443, o qual não fora recebido pela ausência de 

preparo (id 24347539). Ato continuo, a exequente pleiteou pelo 

deferimento da realização de penhora online, via BACENJUD, nas contas 

de titularidade do executado, bem como pesquisa no sistema RENAJUD. 

Antes de analisar o pedido retro formulado pelo exequente, INTIME-SE a 

parte executada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, cumpra 

voluntariamente a sentença proferida nos autos, sob pena de ter o 

montante do débito acrescido de multa no percentual de 10%, nos termos 

do art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil (Lei n.º 13.105/2015); 

Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem manifestação da parte 

executada, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE o exequente para atualizar a 

dívida. Oportunamente tornem os autos conclusos para deliberação. 

Intime-se. Cumpra-se Portanto, cumpra-se na integra a sentença de id 

22461208. Intimem-se. Às providências. Porto dos Gaúchos-MT, 27 de 

janeiro de 2020. Rafael Depra Panichella Juiz de Direito em Cumulação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000050-42.2018.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO JOSE FERREIRA NUNES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BIANCA BERGAMIN MONDADORI OAB - PR69365 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA NOVO HORIZONTE - 

COOPERNONTE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SIMONI BERGAMASCHI DA FONSECA OAB - MT0005810A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO DOS GAÚCHOS CERTIDÃO Processo n. 

1000050-42.2018.8.11.0019 Polo Ativo: FERNANDO JOSE FERREIRA 

NUNES Polo Passivo: COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA NOVO 

HORIZONTE - COOPERNONTE Certifico que a manifestação de ID 

30397266 foi apresentada intempestivamente pela executada, 

considerando que apresentou no dia 17/03/2020, mas o prazo findou em 

19/02/2020 23:59:59. Assim, intimo a exequente para manifestar no feito, 

no prazo legal. Porto dos Gaúchos, 23 de março de 2020

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000096-60.2020.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIA CASTRO ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN OAB - MT18930-O 

(ADVOGADO(A))

HIGOR DA SILVA DANTAS OAB - MT0019755A (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))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO DOS GAÚCHOS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO 

DOS GAÚCHOS AVENIDA DIAMANTINO, 1487, CENTRO, PORTO DOS 
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GAÚCHOS - MT - CEP: 78560-000 CERTIDÃO PROCESSO n. 

1000096-60.2020.8.11.0019 Valor da causa: R$ 30.000,00 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: LIDIA CASTRO ALVES Endereço: 

Avenida Ijui, 1504, Centro, PORTO DOS GAÚCHOS - MT - CEP: 78560-000 

POLO PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. 

Endereço: NUC CIDADE DE DEUS, s/n, ANDAR 4, PRED. PRATA, VILA 

YARA, OSASCO - SP - CEP: 06029-900 Certifico que tempestividade da 

contestação de ID30513487, motivo pelo qual intimo a autora para, 

querendo, apresentar impugnação, no prazo de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000090-24.2018.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

ZUFFO & FERRARI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REJANNE CILIATO COUTINHO OAB - MT0020320A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIBELE WINCK (EXECUTADO)

 

Certifico que decorreu o prazo para a executada manifestar nos autos, 

motivo pelo qual intimo a exequente para que, no prazo de 05 dias, se 

manifeste requerendo o que de direito para prosseguimento do feito.

Comarca de Porto Alegre do Norte

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 24/2020-CPAN

O Doutor Ivan Lúcio Amarante, Juiz de Direito da Terceira Vara da 

Comarca de Porto Alegre do Norte, Estado de Mato Grosso, e uso de suas 

atribuições, no uso de suas atribuições legais,

 CONSIDERANDO a pandemia decorrente do COVID-19 - Novo Coronavírus 

- e as disposições estabelecidas na Portaria-Conjunta n. 

249/2020-PRES/CCJ de 18.03.2020.

 RESOLVE:

Art. 1º A partir do dia 23.03.2020, os atendimentos aos advogados, 

membros do Ministério Público e Defensores Públicos, no gabinete da 

Terceira Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte, será realizado por 

videoconferência através da ferramento tecnológica denominada Skype.

 Parágrafo único. Para que o atendimento seja realizado, deverá ser 

efetuado o contato prévio com o gabinete através do telefone (66) 

9.8458-7910 ou (66) 9.8422-1588 ou, ainda, através do e-mail: 

pan.3gab@tjmt.jus.br, a fim de realizar o agendamento.

Art. 2º São requisitos para atendimento do que se dispõe o artigo 1º:

I - o advogado deverá estar regularmente habilitado nos autos do 

processo objeto do atendimento;

II - o advogado deverá possuir equipamento e expertise para manusear o 

sistema eletrônico em sua unidade computacional;

III - possuir instalado, em seu computador, o sistema Skype, acesso 

adequado à internet, câmera de vídeo e microfone;

IV - realizar o agendamento prévio estabelecido no artigo 1º, informando o 

número da sua inscrição na OAB e o número do processo sobre o qual 

pretende o atendimento virtual;

V - informar o número de telefone de contato no agendamento prévio;

VI - informar o nome de contato no Skype para chamamento, pelo Juízo, 

através do sistema na data e hora designadas (se a opção for o juízo 

realizar o chamamento);

VI - aguardar, na data e hora designada, a chamada eletrônica via Skype.

§1º Não sendo possível estabelecer conexão de vídeo e som com o 

advogado, ou deste para com o Juízo, a reunião sera redesignada, 

devendo o advogado proceder ao reagendamento.

§2º O advogado deverá velar para que o ambiente, em que se pretenda 

reunir-se em videoconferência, seja adequado para sua realização.

§3º Não será realizada a reunião virtual caso o advogado, no início, esteja 

em ambiente inadequado ou em movimento.

§4º Havendo impossibilidade de atendimento do magistrado ao advogado 

na data e hora agendada, haverá redesignação para o horário mais 

próximo, com comunicação ao advogado;

§5º Havendo expressivo volume de atendimento, o agendamento poderá 

ser adiado pelo Juízo, preferencialmente dentro da mesma semana em que 

registrada a solicitação de atendimento, cabendo à Secretaria e/ou 

gabinete informar ao advogado, com antecedência e justificadamente, 

qualquer alteração de agenda.

Art. 3º Os atendimentos virtuais ocorrerão em todos os dias úteis, durante 

todos os dias de expediente forense ordinário (ou outro horário a ser 

estabelecido pelo magistrado).

Art. 4º Caberá à Secretaria/Gabinete - dependendo da opção para 

controle do agendamento prévio -, juntamente com o magistrado, controlar 

a agenda de videoconferência via Skype e tomar todas as providências 

para o adequado funcionamento do sistema.

Parágrafo único. Deverá a Secretaria/Gabinete - dependendo da opção 

para controle do agendamento prévio - manter registro de todas as 

ligações solicitando agendamento, com identificação dos dados 

constantes no artigo 2º, bem como o resultado do agendamento.

Art. 5º As reuniões poderão ser gravadas e armazenadas pelo Juízo para 

eventual controle de conteúdo.

Art. 6º As dúvidas decorrente da interpretação ou omissões desta 

Portaria serão sanadas pela Secretaria/Gabinete do Juízo - dependendo 

da opção para controle do agendamento prévio.

Art. 7º Esta Portaria entra em vigor a partir do dia 23.03.2020.

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

Porto Alegre do Norte, 22 de março de 2020

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

PORTARIA N. 22/2020-CPAN

 A Doutora Janaína Cristina de Almeida, Juíza de Direito e Diretora do Foro 

da Comarca de Porto Alegre do Norte, Estado de Mato Grosso, e uso de 

suas atribuições, no uso de suas atribuições legais,

 CONSIDERANDO a necessidade de se regulamentar o fluxo de medidas 

urgentes durante o período de vigência das Portarias-Conjuntas n. 249 e 

255/2020.

 RESOLVE:

Art. 1º Em atenção ao disposto na Portaria Conjunta n. 249, de 18 de 

março de 2020, do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a partir 

do dia 20/03/2020, os atendimentos aos advogados, membros do 

Ministério Púbico e Defensores Públicos, pelo gabinete da Primeira e 

Segunda Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, será realizado de 

forma gradual por e-mail, ligação telefônica e, se necessário, por 

videoconferência, por qualquer ferramenta tecnológica que sirva.

Parágrafo único. O atendimento pela Secretaria (carga, protocolos, 

informações) se dará por e-mail institucional : HYPERLINK 

"mailto:pan.1vara@tjmt.jus.br"pan.1vara@tjmt.jus.br - para a Primeira Vara 

ou HYPERLINK "mailto:pan.2vara@tjmt.jus.br"pan.2vara@tjmt.jus.br - para 

a Segunda Vara e/ou por meio de ligação ao servidor escalado para o 

plantão semanal, através do número (66) 9.8459-1533.

Art. 2º Para que o atendimento seja realizado, deverá ser enviado e-mail 

para um dos seguintes endereços, os quais serão acessados pela 

Assessoria em pelo menos dois períodos diários distintos .

I - Para Gabinete da Primeira Vara:

a)HYPERLINK "mailto:pan.gabinete@tjmt.jus.br"pan.gabinete@tjmt.jus.br

 b) HYPERLINK "mailto:raquel.oliveira@tjmt.jus.br"raquel.oliveira@tjmt.jus.br

c )  H Y P E R L I N K 

"mailto:luciana.alencastro@tjmt.jus.br"luciana.alencastro@tjmt.jus.br

II - Para o Gabinete da Segunda Vara:

a) HYPERLINK "mailto:pan.2gab@tjmt.jus.br"pan.2gab@tjmt.jus.br

b )  H Y P E R L I N K 

"mailto:gabriela.teixeira@tjmt.jus.br"gabriela.teixeira@tjmt.jus.br

c) HYPERLINK "mailto:amaro.gabriel@tjmt.jus.br"amaro.queiroz@tjmt.jus.br

 § 1º Em caso de urgência, deve haver ligação telefônica para um dos 

seguintes números: (66) 9.8452-5596 (Raquel), (66) 9.8420-2680 

(Luciana), (66) 9.8431-7989 (Gabriela) ou (66) 9.8462-9526 ( Amaro).

§2º Se o caso não for de urgência, fica a assessoria autorizada a 

determinar que o interessado faça a comunicação por e-mail.

 §3º Se houver necessidade de videoconferência, o interessado será 

orientado do horário e forma em que será feita.

Art. 3º Esta portaria passa a vigorar a partir da presente data.

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

Porto Alegre do Norte/MT, 23 de março de 2020.

(assinado digitalmente)

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza de Direto e Diretora do Foro

1ª Vara
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Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000500-88.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ANIVALDO LEMES DE TOLEDO (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO TAKATSUKA OAB - SP0043638A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO MILZANYR ESTEVES GALVAO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1000500-88.2020.8.11.0059. 

DEPRECANTE: ANIVALDO LEMES DE TOLEDO REQUERIDO: JOAO 

MILZANYR ESTEVES GALVAO Intime-se a parte autora para recolhimento 

da diligência necessária ao cumprimento do ato. Com a comprovação do 

pagamento, cumpra-se conforme deprecado. Aguarde-se pelo prazo 

previsto na CNGC, nada sendo providenciado, devolva-se com os 

cumprimentos e as baixas necessárias. Às providências.

2ª Vara

Intimação

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

Processo Número: 1000399-51.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

A. L. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO GABRIEL REGIS DE ALMEIDA OAB - GO0036973A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. P. B. M. S. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000399-51.2020.8.11.0059. 

AUTOR: ANCLEITON LEANDRO DA SILVA REU: ANA PAULA BRITO 

MADEIRA SILVA Trata-se de ação revisional de alimentos com pedido de 

tutela antecipada, interposta por ANCLEITON LEANDRO DA SILVA, em 

face de ARTHUR MADUREIRA SILVA e GUILHERME MADUREIRA SILVA, 

devidamente representados por ANA PAULA BRITO MADUREIRA, todos 

qualificados na exordial. Em síntese, aduz o Requerente que foi 

condenado no processo nº 1001388-91.2019.811.0059, a arcar com 60% 

(sessenta por cento) do salário mínimo vigente a título de alimentos devido 

às crianças. Sustenta ainda, que atualmente está com sua situação 

financeira alterada, haja vista que está desempregado desde abril de 

2019, motivo pelo qual está impossibilitado financeiramente de efetuar o 

pagamento da pensão mensal alimentícia no importe outrora estabelecido, 

devendo haver a revisão da obrigação na quantia correspondente a 40% 

(quarenta por cento) do salário mínimo vigente, que corresponde a quantia 

aproximada atual de R$418,00 (quatrocentos e dezoito reais). Em razão 

disso, sustentando o preenchimento dos requisitos previstos no art. 300 

do Código de Processo Civil, requereu a concessão de tutela antecipada a 

fim de que possa efetuar o adimplemento da pensão no valor acima 

pretendido. Trouxe com a peça inicial, o título executivo que o condenou 

anteriormente ao pagamento de 60% (sessenta por cento) do salário 

mínimo vigente, bem como certidão de casamento e carteira de trabalho. É 

o relato. Decido. Em análise superficial, entendo presentes os 

pressupostos processuais e as condições da ação. Assim, recebo a 

petição inicial e determino o seu processamento. Verifica-se que a 

pretensão liminar veiculada na inicial se amolda ao conceito de tutela de 

urgência, como uma das modalidades da tutela provisória previstas no 

Novo Código de Processo Civil. O Novo Código de Processo Civil, de certa 

forma, incorporou o entendimento do Código anterior de que os pedidos 

liminares de antecipação de tutela têm seu deferimento condicionado à 

plausibilidade do direito invocado e à ocorrência do perigo de demora do 

provimento final. Senão vejamos, segundo estabelece o art. 300, caput, 

Novo Código de Processo Civil: “Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. 

Analisando, portanto, as duas condições específicas dos pedidos 

antecipatórios, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano 

ou risco ao resultado útil do processo, noto que, a priori, não se fazem 

presentes. A probabilidade do direito não restou evidenciada, pois da 

análise da documentação que acompanha a inicial, não é possível aferir 

com o mínimo de segurança a verossimilhança do alegado na inicial para 

minorar o valor dos alimentos a serem pagos. A prova documental é 

deveras frágil, não restando evidenciado a insuficiência de poder 

aquisitivo capaz de manter os valores anteriormente fixados a título de 

alimentos. Ademais, o fato de um dos requeridos ser portador de 

patologias, conforme consta nos laudos e exames médicos acostados nos 

autos nº 1001388-91.2019.811.0059, ressalta a necessidade do 

alimentando em receber o valor fixado. Desta forma, como não restou 

comprovado o perigo na demora, a permanência da manutenção do 

sustento das crianças, nos moldes previamente fixados é medida de rigor. 

Assim, não estando os fundamentos apresentados amparados em 

documentação que se permita aferir a probabilidade do direito, não se 

justifica que o contraditório seja sacrificado neste momento processual. 

Razão pela qual INDEFIRO a tutela provisória de urgência pleiteada. Por 

oportuno, nos termos do art. 334, do NCPC, designo audiência de 

conciliação, a ser realizada no dia 30 de abril de 2020, às 15h00min 

(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. Em tempo, DEFIRO o pedido de 

assistência judiciária, formulado pela parte autora, por sua condição 

financeira atender ao art. 98 e 99, §3.º do CPC. Cumpra-se. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Porto Alegre do Norte/MT, 17 de Março de 2020. 

Janaína Cristina de Almeida Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000488-74.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA ARAUJO SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARITA PEREIRA ALVES OAB - MT10531/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000488-74.2020.8.11.0059. 

AUTOR(A): FRANCISCA ARAUJO SOUSA REU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos, etc. Compulsando os autos, diante dos relatos e 

provas pré-constituída, percebe-se que os pressupostos processuais e a 

condições que ensejam a ação estão regulares em conformidade com o 

rito e com a matéria de mérito (art. 319 e 320 do Novo Código de Processo 

Civil). Assim, ante a existência dos requisitos formais e materiais, RECEBO 

a inicial. Ademais, entendo ser impositiva a concessão da justiça gratuita 

ao Requerente a fim de lhe permitir o exercício do direito constitucional 

insculpido no art. 5º, inciso XXXV, da Lei Fundamental, consistente no livre 

acesso ao Poder Judiciário. Desta forma, DEFIRO a gratuidade da justiça 

ora pleiteada. Deixo de designar audiência de conciliação e mediação, 

visto que, além de se tratar de recurso público o qual, em regra, não 

admite a autocomposição (art. 334, § 4º, II do CPC), é notório o fato de que 

os Procuradores do Requerido NUNCA comparecem a esta Comarca para 

participarem das audiências de instrução. Desta feita, fácil perceber o 

quanto seria inútil a designação da audiência de conciliação/mediação, eis 

que já se pode antever que ela não se realizará por conta da ausência 

dos Patronos do Requerido. Portanto, CITE-SE o Requerido para, 

querendo, apresentar resposta, dentro do prazo legal de 30 (trinta) dias, 

com as advertências a que faz menção o art. 344 do Código de Processo 

Civil. Apresentada a Defesa, INTIME-SE a parte autora, para que, caso 

queira, apresente impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias. Caso 

contrário, certifique-se e devolvam os autos conclusos para deliberações. 

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Porto 

Alegre do Norte/MT, 20 de março de 2020. Janaína Cristina de Almeida 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000489-59.2020.8.11.0059
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Parte(s) Polo Ativo:

WILMA BATISTA GLORIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARITA PEREIRA ALVES OAB - MT10531/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000489-59.2020.8.11.0059. 

AUTOR(A): WILMA BATISTA GLORIA REU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos, etc. Compulsando os autos, diante dos relatos e 

provas pré-constituída, percebe-se que os pressupostos processuais e a 

condições que ensejam a ação estão regulares em conformidade com o 

rito e com a matéria de mérito (art. 319 e 320 do Novo Código de Processo 

Civil). Assim, ante a existência dos requisitos formais e materiais, RECEBO 

a inicial. Ademais, entendo ser impositiva a concessão da justiça gratuita 

ao Requerente a fim de lhe permitir o exercício do direito constitucional 

insculpido no art. 5º, inciso XXXV, da Lei Fundamental, consistente no livre 

acesso ao Poder Judiciário. Desta forma, DEFIRO a gratuidade da justiça 

ora pleiteada. Deixo de designar audiência de conciliação e mediação, 

visto que, além de se tratar de recurso público o qual, em regra, não 

admite a autocomposição (art. 334, § 4º, II do CPC), é notório o fato de que 

os Procuradores do Requerido NUNCA comparecem a esta Comarca para 

participarem das audiências de instrução. Desta feita, fácil perceber o 

quanto seria inútil a designação da audiência de conciliação/mediação, eis 

que já se pode antever que ela não se realizará por conta da ausência 

dos Patronos do Requerido. Portanto, CITE-SE o Requerido para, 

querendo, apresentar resposta, dentro do prazo legal de 30 (trinta) dias, 

com as advertências a que faz menção o art. 344 do Código de Processo 

Civil. Apresentada a Defesa, INTIME-SE a parte autora, para que, caso 

queira, apresente impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias. Caso 

contrário, certifique-se e devolvam os autos conclusos para deliberações. 

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Porto 

Alegre do Norte/MT, 20 de março de 2020. Janaína Cristina de Almeida 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002394-36.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

E. E. E. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FREUDES DIAS CARNEIRO OAB - MT22543/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. P. D. C. D. C. M. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 1002394-36.2019.8.11.0059. 

AUTOR(A): EDIMARA EBERHARDT ESPINDULA REU: FAZENDA PÚBLICA 

DA COMARCA DE CONFRESA MT Vistos. EDIMARA EBERHARDT 

ESPINDULA, devidamente qualificada, ingressou com a presente Ação de 

Dissolução de União Estável “Post Mortem”, em face de FAZENDA 

PÚBLICA DA COMARCA DE CONFRESA. Em decisão proferida no ID 

27219205, foi determinada a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) 

dias, para que a parte autora promovesse a retificação do polo passivo da 

ação, sob pena do processo ser extinto sem julgamento de mérito. No ID 

30362540 foi certificado o decurso do prazo para a parte autora emendar 

a inicial. Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. DECIDO. 

Consoante o disposto no artigo 321 do CPC: “O juiz, ao verificar que a 

petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que 

apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de 

mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende 

ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou 

completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz 

indeferirá a petição inicial”. In casu, regularmente intimada para emendar a 

inicial, sob pena de extinção do feito sem exame do mérito, a parte autora 

quedou-se inerte ao chamado da Justiça, deixando transcorrer o prazo 

legal para manifestação. Sendo assim, é o caso de indeferimento da inicial, 

pois a parte autora não cumpriu a diligência que lhe incumbia. Dispositivo 

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo sem exame do mérito, nos 

termos do artigo 485, I, do Código de Processo Civil. P.I.C. Certificado o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias. Porto Alegre do Norte - MT, 17 de Março de 2020. Janaína 

Cristina de Almeida Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000079-98.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINA COELHO COSTA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS XAVIER FILHO OAB - MT14543/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, 23 de março de 2020. Alexsandro Carvalho Analista 

Judiciário

Sentença

Sentença Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001360-26.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

LORENA SANTOS ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS ROOS OAB - MT0019739A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WOSCHIGTON SANTIAGO DE SÁ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 1001360-26.2019.8.11.0059. 

REQUERENTE: LORENA SANTOS ALVES REQUERIDO: WOSCHIGTON 

SANTIAGO DE SÁ Vistos, etc. Trata-se de ação de divórcio litigioso 

ajuizada por LORENA SANTOS ALVES em face de WOSCHIGTON 

SANTIAGO DE SÁ, ambos qualificados. Após audiência de conciliação, as 

partes acordaram quanto ao divórcio, convertendo-o em consensual, bem 

com quanto a guarda dos filhos menores, visitas e alimentos, havendo o 

Ministério Público Estadual manifestado pela homologação por este juízo. É 

o relatório. Decido. Presentes os pressupostos processuais, legitimidade e 

interesse de agir, além do que ausentes preliminares, passo à análise do 

mérito da causa. Em relação ao pedido de divórcio, tem-se que com o 

advento da Emenda Constitucional nº 66/2010 o divórcio poderá ser 

requerido por ambos os cônjuges (consensual) ou apenas por apenas um 

deles (litigioso) a qualquer momento, dispensando o prazo que era 

anteriormente previsto, razão pela qual inexiste qualquer óbice à 

decretação do divórcio pleiteado na peça inicial. No tocante à guarda, 

alimentos e visitas, a representante ministerial manifestou favorável, razão 

pela qual o acordo celebrado deve ser homologado. Ante o exposto, 

JULGO extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, 

inciso III, "b", do NCPC/2015, e homologo por sentença, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o r. acordo celebrado entre as partes, de 

modo que decreto o divórcio de LORENA SANTOS ALVES e 

WOSCHIGTON SANTIAGO DE SÁ, fazendo cessar todos os deveres 

inerentes ao casamento. Por fim, no tocante ao acordo da guarda, 

alimentos e visitas apresentado pelas partes no ID 27363530, o 

HOMOLOGO tornando-o parte integrante desta sentença, nos termos da 

letra ‘‘b’’ do inciso III artigo 487, do Código de Processo Civil. Sem custas, 

dada à gratuidade de justiça deferida. Expeça-se o respectivo mandado 

de averbação ao Cartório de Registro Civil competente. Lavre-se o 

respectivo termo de guarda dos filhos menores em nome da genitora 

Lorena Santos Alves. Em consonância com a Tabela da OAB/MT, 

observando-se o trabalho realizado e o momento processual do feito, bem 

assim, aos ditames da proporcionalidade e da razoabilidade, arbitro a 

favor do advogado nomeado, Dr. Matheus Roos (OAB/MT n.º 19739), a 

quantia de 4 URH’s a título de honorários advocatícios. Após, arquivem-se 

os autos com as cautelas e baixas de estilo. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Porto Alegre do Norte - MT, 23 de março de 2020. Janaína 

Cristina de Almeida Juíza de Direito

3ª Vara

Expediente
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 123116 Nr: 6968-22.2019.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Breno Felipe Pereira Campos Matos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATHEUS ROOS - 

OAB:19739/O

 (...) Ocorre que, o Acusado encontra-se respondendo por diversas 

ações penais em curso nessa mesma comarca, sendo apreendidos, em 

tese, com a relevante quantidade de 04kg (quatro quilos) de drogas, entre 

Estados da Federação.Em análise ao caso concreto, podemos perceber a 

gravidade exógena nos fatos, sendo que ocorreu a apreensão de uma 

grade quantidade de entorpecentes; ademais, em tempos de calamidade 

púbica na qual vivemos, gerando reflexos mundiais, não se torna 

razoável, muito menos proporcional, colocar em liberdade, pessoas que, 

com o tráfico, poderiam colocar ainda mais em risco o meio social. Friso 

ainda, não ser este um “juízo de futurologia” e sim um meio de garantir a 

ordem social e a segurança jurídica ante o perigo concreto que a liberdade 

do Acusado poderia ocasionar.Com esteio nas argumentações trazidas 

pelo Ministério Público, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA 

ANTERIORMENTE DECRETADA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, 

em desfavor do Acusado BRENO FELIPE PEREIRA CAMPOS MATOS, 

devidamente qualificado.Ciência ao Ministério Público e a 

Defesa.Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário. Às 

providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 124478 Nr: 149-35.2020.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATEUS DA SILVA DOLA SERAFIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Giselia dos Anjos Vieira - 

OAB:54.954, Italo Regis de Amorim Freitas - OAB:16502/PB

 (...) Ocorre que, conforme bem pontuado pelo Órgão Ministerial: “a 

quantidade de drogas apreendida com MATEUS (mais de 300 kg) 

demonstra que ele está ligado a traficantes maiores. A sua audácia em 

transportar grande quantidade de substância entorpecente de um Estado 

para outro, em escala empresarial, demonstra que se trata de pessoa 

perigosa”.Em análise ao caso concreto, podemos perceber a gravidade 

exógena nos autos, sendo que ocorreu a apreensão de uma quantia 

teratológica de entorpecentes; ademais, em tempos de calamidade púbica 

na qual vivemos, gerando reflexos mundiais, não se torna razoável, muito 

menos proporcional, colocar em liberdade, pessoas que, com o tráfico, 

poderiam colocar ainda mais em risco o meio social. Friso ainda, não ser 

este um “juízo de futurologia” e sim um meio de garantir a ordem social e a 

segurança jurídica ante o perigo concreto que a liberdade do Acusado 

poderia ocasionar.Com esteio nas argumentações trazidas pelo Ministério 

Público, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA ANTERIORMENTE 

DECRETADA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, em desfavor do 

Acusado MATEUS DA SILVA DOLA SERAFIN, devidamente 

qualificado.Ciência ao Ministério Público e a Defesa.Cumpra-se, realizando 

e expedindo o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 126022 Nr: 1107-21.2020.811.0059

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: AUTORIDADE POLICIAL DE CONFRESA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Weslley Hudson Rodrigues Mendes, Ivanilson 

da Silva Lima, Jose Ferreira Ribeiro Neto, Maisa Costa Marques, Lidiane do 

Socorro Silvane dos Santos, Tulio Gomes Jorge, Ronildo Francisco da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JESSYCA VILELA 

GUIMARÃES - OAB:27266/O, SAMUEL GOMES MACHADO DE SOUZA - 

OAB:23379/O

 (...) .Ocorre que, os Acusados são pessoas reincidentes e encontram-se 

respondendo por diversas ações penais em curso nessa mesma 

comarca, sendo apreendidos, em tese, com a quantidade exorbitante de 

18kg (dezoito) Kg de maconha e 2 (dois) Kg de cocaína.Em análise ao 

caso concreto, podemos perceber a gravidade exógena nos fatos, sendo 

que ocorreu a apreensão de uma quantidade teratológica de 

entorpecentes; ademais, em tempos de calamidade púbica na qual 

vivemos, gerando reflexos mundiais, não se torna razoável, muito menos 

proporcional, colocar em liberdade, pessoas com tamanha periculosidade 

social. Friso ainda, não ser este um “juízo de futurologia” e sim um meio de 

garantir a ordem social e a segurança jurídica ante o perigo concreto que 

a liberdade dos Acusados poderiam ocasionar.Com esteio nestes 

fundamentos MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA ANTERIORMENTE 

DECRETADA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, em desfavor dos 

Acusados IVANILSON DA SILVA LIMA, WESLEY HUDSON RODRUGES 

MENDES, JOSE FERREIRA RIBEIRO NETO, RONILDO FRANCISCO DA 

SILVA E TULIO GOMES JORGE, ambos devidamente qualificados.Ciência 

ao Ministério Público e a Defesa.Cumpra-se, realizando e expedindo o 

necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 122218 Nr: 6433-93.2019.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Romes Rodrigues dos Santos, Jonathan 

Ferreira Januario

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATHEUS ROOS - 

OAB:19739/O, Nivaldo Pereira da Silva - OAB:17795/MT

 (,,,) Todavia, em que pese tais informações, verifico que assiste razão a 

douta Representante do Ministério Público, pois o delito em tela (de tráfico 

de drogas) embora praticado sem violência ou grave ameaça, é o principal 

fomentador dos demais delitos que envolvem, em sua grande maioria, 

violência e grave ameaça, tais como roubo, lesão corporal e até mesmo 

homicídio.Ocorre que, os Acusados são pessoas reincidentes e 

encontram-se respondendo por diversas ações penais em curso nessa 

mesma comarca, sendo apreendidos, em tese, com a quantidade 

exorbitante de 12kg (doze quilos) de drogas, nas imediações de unidades 

escolares.Em análise ao caso concreto, podemos perceber a gravidade 

exógena nos fatos, sendo que ocorreu a apreensão de uma quantidade 

teratológica de entorpecentes; ademais, em tempos de calamidade púbica 

na qual vivemos, gerando reflexos mundiais, não se torna razoável, muito 

menos proporcional, colocar em liberdade, pessoas com tamanha 

periculosidade social. Friso ainda, não ser este um “juízo de futurologia” e 

sim um meio de garantir a ordem social e a segurança jurídica ante o 

perigo concreto que a liberdade dos Acusados poderiam ocasionar.Com 

esteio nestes fundamentos MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA 

ANTERIORMENTE DECRETADA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, 

em desfavor dos Acusados ROMES RODRIGUES DOS SANTOS e 

JONATHAN FERREIRA JANUARIO, ambos devidamente 

qualificados.Ciência ao Ministério Público e a Defesa.Cumpra-se, 

realizando e expedindo o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 120845 Nr: 5689-98.2019.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Soair de Oliveira Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nivaldo Pereira da Silva - 

OAB:17795/MT

 (...).Ocorre que, o Acusado é reincidente especifico e encontram-se 

respondendo por diversas ações penais em curso nessa mesma 

comarca, sendo apreendidos, em tese, com a 2 (dois) tabletes de 

maconha com pesos de 851,17 gramas e 924,29 gramas de drogas.Em 

análise ao caso concreto, podemos perceber a gravidade exógena nos 

fatos; ademais, em tempos de calamidade púbica na qual vivemos, 

gerando reflexos mundiais, não se torna razoável, muito menos 

proporcional, colocar em liberdade, pessoas com tamanha periculosidade 

social. Friso ainda, não ser este um “juízo de futurologia” e sim um meio de 
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garantir a ordem social e a segurança jurídica ante o perigo concreto que 

a liberdade dos Acusados poderiam ocasionar.Com esteio nestes 

fundamentos MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA ANTERIORMENTE 

DECRETADA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, em desfavor dos 

Acusados JOSE SOAIR DE OLIVEIRA JUNIOR, devidamente 

qualificado.Ciência ao Ministério Público e a Defesa.Cumpra-se, realizando 

e expedindo o necessário. Às providências.

Comarca de Porto Esperidião

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-181 AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE

Processo Número: 1000370-78.2020.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

DELEGACIA DE POLÍCIA DE PORTO ESPERIDIÃO (AUTORIDADE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALDAIR FLORES DOS SANTOS (AUTUADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO ROBERTO CRUZ OAB - MT24328/O-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTORIDADE)

 

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 . 

1000370-78.2020.8.11.0098 Valor da causa: R$ 0,00 ESPÉCIE: [Furto]

->AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE (280) POLO ATIVO: Nome: 

DELEGACIA DE POLÍCIA DE PORTO ESPERIDIÃO Endereço: RUA ERNESTO 

DA SILVA, 193, PARQUE DAS AMÉRICAS, PORTO ESPERIDIÃO - MT - CEP: 

78240-000 POLO PASSIVO: Nome: ALDAIR FLORES DOS SANTOS 

Endereço: RUA ANTONIO BARNABÉ DE MORAES, AO LADO DO BAR DO 

ADÃO, AEROPORTO, PORTO ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA na pessoa de 

seu advogado acerca decisão que rejeitou o pedido de revogação da 

prisão preventiva. . COMPLEMENTO : 1. Nos termos do art 485, do CPC, o 

juiz não resolverá o mérito quando: II - o processo ficar parado durante 

mais de 1 (um) ano por negligência das partes; III - por não promover os 

atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais 

de 30 (trinta) dias; ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos 

termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, 

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 

20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

2. Nos termos do art. 252, do CPC, quando, por 2 (duas) vezes, o oficial 

de justiça houver procurado o citando em seu domicílio ou residência sem 

o encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer 

pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil 

imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na hora que designar. 3. Nos 

termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. PORTO ESPERIDIÃO, 23 de março de 2020. FÁTIMA 

ADRIELLY SILVA FREITAS Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000390-69.2020.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

ERICA CRISTINA DA SILVA RAMOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT14519-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000390-69.2020.8.11.0098 POLO ATIVO:ERICA CRISTINA 

DA SILVA RAMOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO ADELMO 

CHIMATI PERUCHI 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: Audiência de Conciliação Data: 04/05/2020 

Hora: 12:30 , no endereço: AVENIDA JUSCELINO KUBISTCHEK, 49, 

CENTRO, PORTO ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 . 20 de março de 

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

normas da CNGC

Comarca de Querência

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000115-14.2019.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

M. V. F. S. (AUTOR(A))

ELIZANGELA FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

CARLOS DOS SANTOS SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MORAES DE OLIVEIRA OAB - MT0012913A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN OAB - MT3103-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Vistos. Homologo por sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o r. acordo celebrado entre as partes, eis que ausente qualquer 

prejuízo, cujo quantum se encontra em consonância com os parâmetros 

adotados pelo C. STJ. 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 deferida à parte 

autora. Expeça-se o necessário. Após arquive-se. P.R.I.C.

Comarca de Rio Branco

Diretoria do Fórum

Ordem de Serviço

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE RIO 

BRANCO DIRETORIA

 ORDEM DE SERVIÇO Nº 02/2020 – CA
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O EXMO DR. MARCOS ANDRÉ DA SILVA, MM. JUIZ DE DIREITO E DIRETOR 

DO FÓRUM DA COMARCA DE RIO BRANCO, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS.....

CONSIDERANDO a Declaração de Emergência em Saúde Pública de 

Importância Internacional pela Organização Mundial da Saúde, em 30 de 

janeiro de 2020, em decorrência da Infecção Humana pelo Novo 

Coronavírus, ratificada pela declaração da Organização Mundial da Saúde 

(OMS), na qual, Tedros Ghebreyesus, seu diretor-geral, declarou que o 

planeta vive uma pandemia do Novo Coronavírus, chamado de Sars-Cov-2 

(COVID-19);

CONSIDERANDO a Portaria n. 356/GM/MS, de 11 de março de 2020, que 

dispõe sobre a regulamentação e operacionalização do disposto na Lei n. 

13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que estabelece as medidas de 

enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 

internacional decorrente do Novo Coronavírus (COVID-19);

CONSIDERANDO a Recomendação n. 62, do Conselho Nacional de Justiça, 

que recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas 

preventivas à propagação da infecção pelo Novo Coronavírus – COVID 

19, no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo;

 CONSIDERANDO a Portaria n. 243/2020-PRES, de 13 de março de 2020, 

alteração da Portaria n. 233/2020-PRES, de 12 de março de 2020, que 

dispõe sobre medidas preventivas para a redução dos riscos de 

contaminação com o coronavírus, causador do COVID-19, no âmbito do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

CONSIDERANDO a Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020, que 

dispõe sobre as medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo 

COVID-19 (Novo Coronavírus) no âmbito do Poder Judiciário de Mato 

Grosso;

CONSIDERANDO o teor da Nota Técnica Orientativa 01/2020/CS/ 

SPP/SAAP/SESP-MT, cujo conteúdo disciplina orientações para prevenção 

de contágio por Novo Coronavírus e outras doenças;

CONSIDERANDO a Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 2020, que 

decreta o fechamento das portas do Palácio da Justiça, dos Fóruns das 

Comarcas do Estado de Mato Grosso e quaisquer dependências do 

serviço Judicial, institui o regime obrigatório de teletrabalho em decorrência 

das medidas temporária de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo 

Coronavírus) no âmbito do Poder Judiciário de Mato Grosso.

RESOLVE:

Art. 1º - DETERMINAR que os servidores fiquem em regime de teletrabalho, 

proibidos de frequentar o âmbito do Fórum da Comarca. Desta forma os 

servidores irão levar os equipamentos para exercerem o teletrabalho, com 

a expressa autorização da TI.

§1º O Gestor Geral, Administrativo e o Gestor Judiciário deverão 

estabelecer/facilitar o teletrabalho para os demais servidores, com

 objetivo de assegurar a manutenção dos serviços essenciais à demanda 

da Comarca.

Art. 2º - DETERMINAR ao gestor judiciário e aos assessores que, durante 

o período estabelecido na Portaria Conjunta nº 249/2020/CGJ, além das 

condições do teletrabalho, deverão permanecer em regime de sobreaviso 

para, nos casos de feitos que tramitam ainda de forma física, 

comparecerem ao prédio do fórum (em caso de autorização prévia), ou, 

receber via e-mail, os pedidos para fins de distribuição e análise, com 

posterior encaminhamento para este magistrado.

Art. 3º - DETERMINAR que, ocorrendo hipótese de necessidade de 

medidas urgente, nos termos das portarias citadas, Advogado, Delegado, 

Defensor Público ou Promotor de Justiça, ou entidade pertinente, 

encaminhará ou solicitará diretamente no endereço e l e t r ô n i c o d i s p 

o n i b i l i z a d o s : rio.branco@tjmt.jus.br e / o u rb.unica@tjmt.jus.br, 

fazendo uma análise do material de acordo com uma RESOLUÇÃO TJ-MT / 

TP Nº 04/2014.

§1º Nos casos sem urgência, o peticionamento ocorrerá pelos canais 

eletrônicos normais.

Art 4º - DETERMINAR que o atendimento aos advogados, defensores 

públicos, membros do Ministério Público, procuradores, que necessitarem 

falar com o magistrado, deverá ocorrer pelo telefone 66 98428-2514, por 

ligação ou chamada de vídeo pelo "Whatsapp", em casos de urgência 

demonstrada no agendamento do atendimento.

§1º A chamada poderá ser gravada para segurança de todos;

§2º O atendimento será realizado no horário de expediente, desde que 

previamente agendado, em prazo suficientemente razoável, pelo telefone 

de Vara Única ou e-mail rb.unica@tjmt.jus.br.

§3º O atendimento só será realizado se for em ambiente e com vestimenta 

condizentes com os trabalhos forenses.

 Art. 5º - DETERMINAR que a comunicação com a Secretaria da Vara 

Única, durante o horário de expediente, e com os servidores de plantão 

em finais de semana e feriados deverá ser por meio do telefone nº (65)

-99948-7872, e, ainda, poderão ser utilizados os e-mails para envio ou 

recebimento das demandas urgentes por meio de endereços eletrônicos 

disponibilizados: rio.branco@tjmt.jus.br e / ou rb.unica@tjmt.jus.br.

Art. 6º - ESTABELEÇER que diligências ou decisões devem ser cumpridas 

pelo (a) oficial (a) de justiça vinculado ao processo ou plantonista, se for o 

caso, durante o prazo previsto na Portaria-Conjunta nº. 249, devendo 

serem encaminhadas para o e-mail funcional do oficial (a) de justiça 

respectivo, ficando vendada a expedição de mandado.

§ 1º As medidas urgentes, tais como mandado de prisão, alvará de soltura 

e intimações relativas a medidas protetivas serão decidas por este Juízo 

casuisticamente ou pelo juiz plantonista.

Art. 7º - PERMITIR o ingresso do gestor e do assessor nas dependências 

do prédio do Fórum para única e exclusivamente atendimento ao disposto 

nos artigos anteriores (casos urgentes assim decididos pelo juiz 

competente), conforme autorização do Presidente do Tribunal de Justiça, 

sob pena de responsabilização, eis que nos demais casos deverão atuar 

no teletrabalho.

Art. 8º - INFORMAR aos Estagiários ficarão em férias coletivas, durante o 

prazo previsto na Portaria –conjunta nº 249.

Art. 9º - DETERMINAR que as audiências de Conciliação do Juizado 

Especial, serão redesignadas, de forma a não prejudicar as prioridades 

legais.

Art. 10º - ADIVIRTO os servidores para a hipótese de ser considerada 

infração disciplinar a circulação em locais públicos durante o horário do 

expediente forense, conforme prevê na Portaria conjunta 247.

 Art. 11º - ADIVIRTO os gestores da Diretoria do Fórum de que deverão 

verificar as orientações no Oficio Circular nº 08/2020-DA e, repassar aos 

Colaboradores/ terceirizados, bem como aos Credenciados prestadores 

de serviço na Comarca.

Art. 12º - DETERMINO a alteração do prazo da ordem de serviço nº 

012020-GAB-RB, passando a ser até o dia 20 de abril de 2020, até ulterior 

deliberação do TJMT, sem prejuízo de ser analisada, casuisticamente, a 

suspensão do prazo prevista na Resolução 313, de 19 de março de 2020, 

do Conselho Nacional de Justiça.

Art. 13º - A presente ordem de serviço poderá ser modificada ou 

complementada a qualquer tempo, especialmente havendo mudança da 

situação fática da pandemia.

Encaminhem-se cópias da presente aos Excelentíssimos senhores 

Doutores Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e 

Corregedor Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, ao Presidente da 

OAB/MT Subseção de Cáceres e ao representante do Ministério Público 

em exercício na Vara Única de Rio Branco-MT, ao delegado de Policial 

Judiciária Civil e ao Conselho da Comunidade.

Rio Branco/MT, 19 de fevereiro de 2020.

MARCOS ANDRÉ DA SILVA

Juiz de Direito e Diretor do Fórum

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 45837 Nr: 1798-61.2017.811.0052

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celso Calazans de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder do Consórcio do Seguro 

DPVAT S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 27830-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Cesar Zandonadi - 

OAB:OAB/MT - 5736/O

 Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da inicial, com fundamento no 

art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR a 

demandada a pagar a quantia de R$ 10.125,00 a parte requerente, com 

incidência de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação e 
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correção monetária pelo INPC a partir do sinistro. Condeno a parte 

requerida nas custas do processo e honorários advocatícios, estes 

arbitrados no valor de 10% sobre o valor da condenação, nos termos do 

art. 85,§2º e 86 do CPC/2015, a ser apurada em liquidação, observados os 

termos da Súmula 111/STJ.Condeno a parte ré a pagar à parte autora o 

montante equivalente a despesas que tenha antecipado e que venham a 

ser devidamente comprovadas e submetidas a posterior 

liquidaçãoPublique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, 

passados 30(trinta) dias sem requerimento do cumprimento de sentença, 

remetam-se os autos ao arquivo, na condição de findo, mediante adoção e 

anotações de praxe.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 35064 Nr: 43-70.2015.811.0052

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Antonio Figueiredo de Oliveira, Ivani 

Rodrigues de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel Dias da Cruz, Ze Brizola, Marcos Pereira 

Filho, Ze Palito, Jose Maria

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Suérika Maia de Paula Carvalho 

- OAB:MT - 6514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE DA CONCEIÇÃO PAIVA 

- OAB:22398

 Aqui se tem ação de manutenção de posse, com pedido de tutela de 

urgência, proposta pelo Espólio de Antônio Figueiredo de Oliveira, 

representado pela inventariante Ivani Rodrigues de Oliveira, em face de 

Daniel Dias da Cruz e outros.

 Recebida a inicial, foi deferida a tutela antecipada de urgência em favor 

da parte requerente e determinou-se a citação dos requeridos, à ref. 20.

Os requeridos foram citados, via edital, estando assistidos por advogado 

dativo nomeado à ref. 63.

 Os requeridos não ofertaram contestação.

 É o relatório. Decido.

 Fixo o prazo 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.

Intimem-se as partes, por intermédio de seus respectivos advogados.

Oportunamente, tornem os autos conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 35683 Nr: 266-23.2015.811.0052

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Juscelino Raimundo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder do Consórcio do Seguro 

DPVAT S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANA MENDES DE OLIVEIRA - 

OAB:18273/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fagner da Silva Botof - 

OAB:OAB/MT 12.903, Renato Chagas Correa da Silva - OAB:OAB/MT 

8.184/A

 Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da inicial, com fundamento no 

art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR a 

demandada a pagar a quantia de R$ 6.750,00 a parte requerente, com 

incidência de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação e 

correção monetária pelo INPC a partir do sinistro. Condeno a parte 

requerida nas custas do processo e honorários advocatícios, estes 

arbitrados no valor de 10% sobre o valor da condenação, nos termos do 

art. 85,§2º e 86 do CPC/2015, a ser apurada em liquidação, observados os 

termos da Súmula 111/STJ.Condeno a parte ré a pagar à parte autora o 

montante equivalente a despesas que tenha antecipado e que venham a 

ser devidamente comprovadas e submetidas a posterior 

liquidaçãoPublique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, 

passados 30(trinta) dias sem requerimento do cumprimento de sentença, 

remetam-se os autos ao arquivo, na condição de findo, mediante adoção e 

anotações de praxe.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 36087 Nr: 442-02.2015.811.0052

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LMP, Eduardo Pimenta de Farias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDACAO ZERBINI, InCor – Instituto do 

Coração – HCFMUSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 27830-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ NAKAHARADA JUNIOR - 

OAB:44648

 Aqui se tem ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com 

consignação em pagamento e compensação por dano moral e material, 

com pedido de tutela de urgência, proposta por Leonardo Malaguti Pimenta 

em face de Fundação Zerbini, InCor – Instituto do Coração – HCFMUSP.

À ref. 89, foi deferida a produção de prova médica pericial, sendo 

determinado que os honorários periciais deverão ser pagos na modalidade 

“pro rata”.

À ref. 91, a parte autora apresentou seus quesitos e indicou seu 

assistente técnico.

 À ref. 97, o perito médico apresentou sua proposta de honorários 

periciais, tendo indicado o valor de R$ 7.000,00, considerando a 

complexidade técnica (cárdio) da perícia direta e indireta.

 À ref. 99, a parte requerida impugnou a proposta de honorários periciais, 

sob a justificativa que tal valor é excessivamente oneroso ao processo e 

ausente de fundamentação para sua fixação em tal patamar.

 É o relatório. Decido.

 Expeça-se ofício ao assistente técnico nomeado à f. 89, para 

manifestar-se, no prazo de 15 dias, acerca da petição que impugnou a 

proposta de honorários periciais, podendo apresentar nova proposta, sem 

prejuízo que esses venham a ser fixados por este Juízo observando-se a 

complexidade do trabalho a ser realizado, local da prestação dos 

serviços, a natureza do serviço, o valor da causa e a dificuldade dos 

quesitos.

 Oportunamente, tornem-me os autos conclusos.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000189-21.2020.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL RIBEIRO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHARLES DE PAULA ALMEIDA OAB - MT24735/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E - CUIABA SOLUCOES PARA INTERNET LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000189-21.2020.8.11.0052 POLO ATIVO:RAQUEL RIBEIRO 

DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CHARLES DE PAULA 

ALMEIDA POLO PASSIVO: E - CUIABA SOLUCOES PARA INTERNET LTDA 

- 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: 

RIO BRANCO - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 06/05/2020 Hora: 

09:00 , no endereço: RUA CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - 

CEP: 78275-000 . 21 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: 1000190-06.2020.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

SAMIA DOS SANTOS GERVAZIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000190-06.2020.8.11.0052 POLO ATIVO:SAMIA DOS 

SANTOS GERVAZIO 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: RIO BRANCO 

- J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 20/05/2020 Hora: 09:00 , no 

endereço: RUA CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 

78275-000 . 21 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: 8010353-62.2016.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS LOPES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS LOPES DA SILVA OAB - MT15800/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO DECISÃO Processo: 

8010353-62.2016.8.11.0052. REQUERENTE: MARCOS LOPES DA SILVA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Aqui se tem ação de execução 

ajuizada por Marcos Lopes da Silva em desfavor do Estado de Mato 

Grosso. Verifica-se que foi realizado o bloqueio de valores pelo sistema 

BACENJUD, ID 14568918. Na ID 16177621 a parte autora informou que os 

valores executados foram depositados espontaneamente pela parte 

executada, requerendo o desbloqueio dos montante sequestrado via 

sistema BACENJUD. É o relatório. Fundamento e decido. Defiro o pedido e 

realizo o desbloqueio dos valores bloqueados junto ao sistema 

BACENJUD. Espeça-se Alvará para liberação de valores. Após, ao 

arquivo. RIO BRANCO, 30 de outubro de 2019. Marcos André da Silva Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010068-69.2016.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BARROSO VIARO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BARROSO VIARO OAB - MT0013290S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO DECISÃO Autos n.° 

8010068-69.2016.8.11.0052. EXEQUENTE: MARCELO BARROSO VIARO. 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO. Aqui se tem ação de 

execução por quantia certa contra a Fazenda Pública proposta por 

Marcelo Barroso Viaro em face do Estado de Mato Grosso. Analisando os 

autos, verifica-se que a parte exequente requereu o Bloqueio via 

BacenJud na conta do executado, posteriormente a parte executada 

efetuou o depósito judicial, gerando a duplicidade de pagamento. Tendo em 

vista que a exequente recebeu o valor integral via BacenJud, precedente 

ao depósito judicial, determino que restitua o valor depositado ao 

executado. Expeça-se alvará de liberação de valores, devendo retornar a 

conta do executado, observando-se os dados bancários declinados nos 

autos – ID 24540861. Após, nada sendo requerido, remetam-se os autos 

ao arquivo, na condição de findo, mediante adoção das anotações e 

formalidade de praxe. RIO BRANCO/MT, 3 DE FEVEREIRO DE 2020. 

MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000145-70.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA VITOR DE OLIVEIRA (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (TESTEMUNHA)

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 RIO BRANCO DECISÃO Autos n.° 

1000145-70.2018.8.11.0052. Aqui se tem Ação declaratória de 

inexistência de débito c/c indenização por danos morais proposta por 

Bruna Vitor de Oliveira em face de Banco Bradesco S/A. Tendo em vista a 

manifestação (ID 24599017), fixo o prazo legal para que a parte autora 

manifeste-se acerca do valor depositado, logo, observando-se os dados 

bancários que serão acostados nos autos, expeça-se alvará de liberação 

de valores. Após, nada sendo requerido, determino a remessa dos autos 

ao arquivo, na condição de findo, mediante adoção das anotações e 

formalidade de praxe. RIO BRANCO/MT, 3 DE FEVEREIRO DE 2020. 

MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000139-97.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO MENDES SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DA CONCEICAO PAIVA OAB - MT22398-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTER PAV PAVIMENTACAO E CONSTRUCOES LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Autos n.° 

1000139-97.2017.8.11.0052. REQUERENTE: PAULO MENDES SOARES. 

REQUERIDO: CENTER PAV PAVIMENTACAO E CONSTRUCOES LTDA - 

EPP. Aqui se tem Ação de indenização por danos materiais proposta por 

Paulo Mendes Soares em face de Center Pav Pavimentação e 

Construções LTDA - EPP. Tentada a citação da parte requerida, esta 

restou infrutífera. Devidamente intimada, por 2 vezes, a parte requerente 

deixou transcorrer o prazo para manifestação. Ante o exposto, julgo 

extinta a presente execução, sem resolução do mérito, com fundamento 

no artigo 485, III, do Código de Processo Civil. Isento de custas e despesas 

processuais. Encaminhem-se os presentes autos ao arquivo, na condição 

de findo, mediante adoção das anotações e formalidades de praxe. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. RIO BRANCO/MT, 3 DE 

FEVEREIRO DE 2020. Marcos André da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000025-61.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA DE FATIMA DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DA CONCEICAO PAIVA OAB - MT22398-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ORIENTE INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS PARA SORVETE LTDA - 

ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Autos n.° 

1000025-61.2017.8.11.0052. REQUERENTE: APARECIDA DE FATIMA DOS 

REIS. REQUERIDO: ORIENTE INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS PARA 

SORVETE LTDA - ME. Aqui se tem Ação de indenização por danos morais 

e materiais proposta por Aparecida de Fatima dos Reis em face de Oriente 

Indústria e Comércio de Máquinas para Sorvetes LTDA. Tentada a citação 

da parte requerida, esta restou infrutífera. Devidamente intimada, por 2 

vezes, a parte autora deixou transcorrer o prazo para manifestação. Ante 

o exposto, julgo extinta a presente execução, sem resolução do mérito, 

com fundamento no artigo 485, III, do Código de Processo Civil. Isento de 

custas e despesas processuais. Encaminhem-se os presentes autos ao 

arquivo, na condição de findo, mediante adoção das anotações e 

formalidades de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 
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RIO BRANCO/MT, 3 DE FEVEREIRO DE 2020. Marcos André da Silva Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000203-10.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

GISELE DE CASTRO YUNES DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DA CONCEICAO PAIVA OAB - MT22398-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRA JR EIRELI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CHARLES DE PAULA ALMEIDA OAB - MT24735/O-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. 1000203-10.2017.8.11.0052 Valor da 

causa: R$ 37.480,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, Indenização 

por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) POLO ATIVO: GISELE DE CASTRO 

YUNES DOS SANTOS, Endereço: RUA DOS AGRICULTORES, 366, 

PROXIMO CASA DA CRIANÇA, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 

78275-000 POLO PASSIVO: INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRA JR 

EIRELI, Endereço: RUA IRMÃOS GARBULIO, 352, DISTRITO INDUSTRIAL I, 

CABRÁLIA PAULISTA - SP - CEP: 17480-000 Senhor(a): EXECUTADO: 

INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRA JR EIRELI 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$ 9.174,00 (nove mil cento e setenta e quatro reais). 

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, 

23 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: 1000192-73.2020.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO PAULO DE FARIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000192-73.2020.8.11.0052 POLO ATIVO:SEBASTIAO 

PAULO DE FARIA 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: RIO BRANCO 

- J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 20/05/2020 Hora: 09:30 , no 

endereço: RUA CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 

78275-000 . 23 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: 1000090-22.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

GESSE RIBEIRO CALASSARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS OAB - MT0015715S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO DECISÃO Autos n.° 

1000090-22.2018.8.11.0052. REQUERENTE: GESSE RIBEIRO 

CALASSARA. REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A. Tendo em vista o retorno dos autos da Instância 

Recursal, bem como o trânsito em julgado do acórdão, fixo o prazo de 15 

dias para a parte autora, manifestar-se nos autos requerendo o que 

entender de direito. Havendo manifestação, voltem-me os autos 

conclusos. Transcorrido o prazo in albis, determino que encaminhe-se os 

autos ao arquivo, na condição de findo, mediante adoção das anotações e 

formalidade de praxe. RIO BRANCO/MT, 3 DE FEVEREIRO DE 2020. 

MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000114-50.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

ROSICLEIA RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-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 RIO BRANCO DECISÃO Autos n.° 

1000114-50.2018.8.11.0052. REQUERENTE: ROSICLEIA RODRIGUES DA 

SILVA. REQUERIDO: BANCO BRADESCO. Tendo em vista o retorno dos 

autos da Instância Recursal, bem como o trânsito em julgado do acórdão, 

fixo o prazo de 15 dias para a parte autora, manifestar-se nos autos 

requerendo o que entender de direito. Havendo manifestação, voltem-me 

os autos conclusos. Transcorrido o prazo in albis, encaminhe-se os autos 

ao arquivo, na condição de findo, mediante adoção das anotações e 

formalidade de praxe. RIO BRANCO/MT, 3 de fevereiro de 2020. Marcos 

André da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000330-11.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO LIBERATO DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DA CONCEICAO PAIVA OAB - MT22398-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO DECISÃO Autos n.° 

1000330-11.2018.8.11.0052. REQUERENTE: LEONARDO LIBERATO DE 

MORAES. REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S/A. Designo audiência de instrução e julgamento para 30 de 

Abril de 2020, às 13h30, horário oficial do Estado de Mato Grosso, a ser 

realizada no Prédio do Fórum da Comarca de Rio Branco-MT. Frise-se que 

as testemunhas deverão comparecer ao ato levadas pelas partes que as 

tenham arrolado, sob risco de preclusão, nos termos do artigo 34, caput, 

da Lei 9.099/95. O requerimento para intimação das testemunhas deverá 

ser apresentado no mínimo 5 (cinco) dias antes da data designada para a 

realização da solenidade, nos termos do artigo 34, §1º, da Lei 9.099/95. 

Intime-se as partes, consignando as advertências legais. RIO 

BRANCO/MT, 3 DE FEVEREIRO DE 2020. MARCOS ANDRÉ DA SILVA JUIZ 

DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000357-91.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA OSORIA DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS OAB - MT0015715S (ADVOGADO(A))

ADAILTON DA SILVA PERES OAB - MT5106/A (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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO DECISÃO Autos n.° 

1000357-91.2018.8.11.0052. REQUERENTE: MARIA OSORIA DOS SANTOS 

SILVA. REQUERIDO: L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME. Designo audiência 

de instrução e julgamento para 30 de Abril de 2020, às 14h, horário oficial 

do Estado de Mato Grosso, a ser realizada no Prédio do Fórum da 

Comarca de Rio Branco-MT. Frise-se que as testemunhas deverão 

comparecer ao ato levadas pelas partes que as tenham arrolado, sob 

risco de preclusão, nos termos do artigo 34, caput, da Lei 9.099/95. O 

requerimento para intimação das testemunhas deverá ser apresentado no 

mínimo 5 (cinco) dias antes da data designada para a realização da 

solenidade, nos termos do artigo 34, §1º, da Lei 9.099/95. Intime-se as 

partes, consignando as advertências legais. RIO BRANCO/MT, 3 DE 

FEVEREIRO DE 2020. MARCOS ANDRÉ DA SILVA JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000133-56.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

ALZIRA DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMOS MEDEIROS DOS SANTOS OAB - MT0021378A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 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. 1000133-56.2018.8.11.0052 Valor da 

causa: R$ 12.722,38 ESPÉCIE: [Fornecimento de Energia Elétrica, 

Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) POLO ATIVO: ALZIRA DA SILVA SANTOS, Endereço: 

AVENIDA CASTELO BRANCO, LAGO AZUL, LAMBARI D'OESTE - MT - 

CEP: 78278-000 POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, Endereço: REDE CEMAT, RUA 

VEREADOR JOÃO BARBOSA CARAMURU 184, BANDEIRANTES, CUIABÁ 

- MT - CEP: 78010-900 Senhor(a): REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 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$ 8.168,99 (oito mil centos e sessenta e oito reais e 

noventa e nove 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, 23 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: 1000215-87.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

STEPHANY EDUARDO PEREIRA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS OAB - MT0015715S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO DECISÃO Processo: 

1000215-87.2018.8.11.0052. REQUERENTE: STEPHANY EDUARDO 

PEREIRA DE JESUS REQUERIDO: OI S/A Tendo em vista o retorno dos 

autos da Instância Recursal, bem como o trânsito em julgado do acórdão, 

fixo o prazo de 15 dias para a parte autora, manifestar-se nos autos 

requerendo o que entender de direito. Havendo manifestação, voltem-me 

os autos conclusos. Transcorrido o prazo in albis, determino que 

encaminhe-se os autos ao arquivo, na condição de findo, mediante 

adoção das anotações e formalidade de praxe. RIO BRANCO/MT, 3 de 

fevereiro de 2019. Marcos André da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000227-04.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

NILZA GOMES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS LOPES DA SILVA OAB - MT15800/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)
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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 RIO BRANCO DECISÃO Autos n.° 

1000227-04.2018.8.11.0052. REQUERENTE: NILZA GOMES FERREIRA. 

REQUERIDO: AVON COSMÉTICOS LTDA. Aqui se tem ação declaratória de 

inexistência de débito c/c danos morais proposta por Nilza Gomes Ferreira 

em face de Avon Cosméticos LTDA. Tendo em vista a satisfação do 

débito, expeça-se alvará de liberação de valores, observando-se os 

dados bancários declinados nos autos – ID 27141704. Após, nada sendo 

requerido, remetam-se os autos ao arquivo, na condição de findo, 

mediante adoção das anotações e formalidade de praxe. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se RIO BRANCO/MT, 3 de fevereiro de 

2020. MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000117-05.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NATAYNNY DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU OAB - SP0217897A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Processo: 

1000117-05.2018.8.11.0052. REQUERENTE: MARIA NATAYNNY DOS 

SANTOS. REQUERIDO: OMNI FINANCEIRA S/A. Aqui se tem ação 

declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais 

proposta por Maria Nataynny dos Santos em face de Omni Financeira S/A. 

A parte executada apresentou nos autos comprovante de pagamento em 

nome da parte exequente, referente à Requisição de Pequeno Valor. A 

parte exequente requereu o competente Alvará Judicial para levantamento 

da quantia descrita no cálculo judicial. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Tendo sido acertado o montante do crédito da parte autora, 

declaro extinta a execução de sentença, com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 924, II, e artigo 925, ambos do Código de Processo Civil. 

Expeça-se alvará de liberação de valores, observando-se os dados 

bancários declinados nos autos – ID 27413636. Após, nada sendo 

requerido, remetam-se os autos ao arquivo, na condição de findo, 

mediante adoção das anotações e formalidade de praxe. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. RIO BRANCO/MT, 3 de fevereiro de 

2020. Marcos André da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000009-10.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

ISABELA CAROLINE FERREIRA MACHADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELA CAROLINE FERREIRA MACHADO OAB - MT0021711A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO DECISÃO Processo: 

1000009-10.2017.8.11.0052. EXEQUENTE: ISABELA CAROLINE FERREIRA 

MACHADO. EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO. Tendo em vista 

que consta nos autos o levantamento de valores em favor a parte autora 

(ID 16527208), fixo o prazo legal para que as partes manifestem-se a 

respeito da duplicidade de pagamento. RIO BRANCO/MT, 3 de fevereiro de 

2020. Marcos André da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000267-83.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

AUZENI BEZERRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS OAB - MT0015715S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO V. VITORAZZI - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE DA CONCEICAO PAIVA OAB - MT22398-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO DECISÃO Autos n.° 

1000267-83.2018.8.11.0052. REQUERENTE: AUZENI BEZERRA DA SILVA. 

REQUERIDO: MARCELO V. VITORAZZI - EPP. Designo audiência de 

instrução e julgamento para 30 de Abril de 2020, às 15h, horário oficial do 

Estado de Mato Grosso, a ser realizada no Prédio do Fórum da Comarca 

de Rio Branco-MT. Frise-se que as testemunhas deverão comparecer ao 

ato levadas pelas partes que as tenham arrolado, sob risco de preclusão, 

nos termos do artigo 34, caput, da Lei 9.099/95. O requerimento para 

intimação das testemunhas deverá ser apresentado no mínimo 5 (cinco) 

dias antes da data designada para a realização da solenidade, nos termos 

do artigo 34, §1º, da Lei 9.099/95. Intime-se as partes, consignando as 

advertências legais. RIO BRANCO/MT, 3 DE FEVEREIRO DE 2020. 

MARCOS ANDRÉ DA SILVA JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000222-16.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS LOPES DA SILVA OAB - MT15800/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - DETRAN 

(REQUERIDO)

MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LILIAN MARA ALBUQUERQUE FELICIO OAB - MT13161-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO DECISÃO Autos n.° 

1000222-16.2017.8.11.0052. REQUERENTE: ADÃO ALVES DA SILVA. 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE, DEPARTAMENTO 

ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - DETRAN. Tendo em vista o 

retorno dos autos da Instância Recursal, bem como o trânsito em julgado 

do acórdão, fixo o prazo de 15 dias para a parte autora, manifestar-se 

nos autos requerendo o que entender de direito. Havendo manifestação, 

voltem-me os autos conclusos. Transcorrido o prazo in albis, determino 

que encaminhe-se os autos ao arquivo, na condição de findo, mediante 

adoção das anotações e formalidade de praxe. RIO BRANCO/MT, 3 de 

fevereiro de 2020. MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000237-48.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

REGINEY MELO DE ANDRADE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DA CONCEICAO PAIVA OAB - MT22398-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-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. 1000237-48.2018.8.11.0052 Valor da 

causa: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral]

->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) POLO ATIVO: REGINEY MELO DE 

ANDRADE, Endereço: av pedro pedrosian, 123, centro, SALTO DO CÉU - 

MT - CEP: 78270-000 POLO PASSIVO: OI S/A Senhor(a): EXECUTADO: OI 

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 
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documento (art. 523 de seguintes do CPC). SENTENÇA: anexo VALOR DO 

DÉBITO: Valor R$ R$ 4.139,08 (Quatro Mil, Cento e Trinta e Nove Reais e 

Oito 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, 23 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: 1000288-59.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO SILVERIO GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS OAB - MT0015715S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

vm veiculos multimarcas (REQUERIDO)

WAGNER JOSE FERREIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL SILVA SOUZA OAB - MT19895/O (ADVOGADO(A))

DIONE MAIKON QUINTAO DA SILVA OAB - MT20275/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO DECISÃO Processo: 

1000288-59.2018.8.11.0052. REQUERENTE: ANTONIO SILVERIO GOMES 

REQUERIDO: VM VEICULOS MULTIMARCAS, WAGNER JOSE FERREIRA 

Intimado para especificar as provas que pretende produzir, a parte autora 

requereu a designação de audiência de instrução e julgamento. Designo 

audiência de instrução e julgamento para 05 de junho de 2020, às 13h30, 

horário oficial do Estado de Mato Grosso, a ser realizada no Prédio do 

Fórum da Comarca de Rio Branco-MT. Frise-se que as testemunhas 

deverão comparecer ao ato levadas pelas partes que as tenham arrolado, 

sob risco de preclusão, nos termos do artigo 34, caput, da Lei 9.099/95. O 

requerimento para intimação das testemunhas deverá ser apresentado no 

mínimo 5 (cinco) dias antes da data designada para a realização da 

solenidade, nos termos do artigo 34, §1º, da Lei 9.099/95. Intime-se as 

partes, consignando as advertências legais. Marcos André da Silva Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000123-12.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELENE SOUZA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Processo: 

1000123-12.2018.8.11.0052. REQUERENTE: ROSELENE SOUZA SILVA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Aqui se tem cumprimento de 

sentença ajuizado por Roselene Souza Silva em desfavor de Telefônica 

Brasil S.A. Observa-se que a parte requerida apresentou ao autos 

comprovante de pagamento da condenação. Posteriormente, a parte 

autora apresentou dados para levantamento dos valores. Ante o exposto, 

e pelo mais que nos autos constam, verifica-se que houve a quitação do 

débito exequendo, razão pela qual, com fulcro no artigo 924, II, cumulado 

com artigo 925, ambos do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a 

presente ação. Determino que se expeça Alvará Judicial de Levantamento 

de valores, através do Siscondj, observando-se os dados bancários 

indicados na petição contida na ID 22779791. Expedido o alvará, 

remetam-se os autos ao arquivo, na condição de findo, mediante adoção 

das formalidades e anotações de praxe. Sem custas. P.R.I.C. Marcos 

André da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000552-42.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO V. VITORAZZI - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAXSUELBER FERRARI OAB - MT26680/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KAMILA LORRAINE PENARIOL OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Processo: 

1000552-42.2019.8.11.0052. REQUERENTE: MARCELO V. VITORAZZI - 

EPP REQUERIDO: KAMILA LORRAINE PENARIOL OLIVEIRA Aqui se tem 

ação de cobrança, proposta por Marcelo V. Vitorazzi – EPP em face de 

Kamila Lorraine Penariol Oliveira. Antes da citação da requerida, a parte 

autora pugnou pela desistência da ação. É o relatório. Fundamento e 

decido. Não havendo óbice quanto ao pleito, defiro o pedido formulado 

pela parte autora, que importa em desistência da ação. Sendo assim, 

HOMOLOGO a desistência da ação e EXTINGO o processo, sem resolução 

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

Civil. Sem custas e honorários. Com o trânsito em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo, na condição de findo, mediante adoção e anotações de 

praxe. P.R.I.C. Marcos André da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000470-11.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO CARDOSO DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS LOPES DA SILVA OAB - MT15800/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA (REQUERIDO)

MERCADOPAGO COM. REPRESENTACAO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - RJ53588-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Processo: 

1000470-11.2019.8.11.0052. REQUERENTE: BRUNO CARDOSO DE JESUS 

REQUERIDO: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA, 

MERCADOPAGO COM. REPRESENTACAO LTDA 1. RELATÓRIO Aqui se 

tem ação de rescisão contratual com pedido de restituição de valores e 

compensação por dano moral, com pedido de tutela de urgência, proposta 

por Bruno Cardoso de Jesus em face de MercadoLivre.com Atividades de 

Internet LTDA e MercadoPago.com Representações LTDA. Após o 

recebimento da petição inicial, a parte autora manifestou nos autos pela 

desistência no presente feito. A parte sobreveio aos autos com a 

informação de transação entre as partes do objeto desta demanda pela 

via administrativa, razão pela qual pugnou pela extinção do feito. É o 

relatório. 2. FUNDAMENTO E DECIDO Não havendo óbice quando ao pleito, 

defiro o pedido formulado pela parte autora, que importa em desistência da 

ação. Sendo assim, HOMOLOGO a desistência da ação e declaro EXTINTO 

o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VIII do 

Código de Processo Civil c.c. Enunciado n. 90 do FONAJE. Sem custas e 

sem honorários. Com o trânsito em julgado remetam-se os autos ao 

arquivo, na condição de findo, mediante adoção das anotações e 
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formalidade de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Marcos André da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000188-07.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR LUIZ BRANICIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR LUIZ BRANICIO DA SILVA OAB - MT21373-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 RIO BRANCO SENTENÇA Processo: 

1000188-07.2018.8.11.0052. REQUERENTE: CESAR LUIZ BRANICIO DA 

SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. 1. RELATÓRIO Aqui se tem 

embargos de declaração opostos pela Brasil Telefônica S.A. em face da 

sentença que julgou procedente o pedido formulado pela parte autora na 

petição inicial. A embargante aduziu, em síntese, que sentença embargada 

apresenta obscuridade, porquanto não considerou as provas por ela 

apresentada da existência de relação jurídica com a parte 

autora/requerente. Por fim, o embargante pugnou para que os presentes 

aclaratórios sejam conhecidos e providos, de modo a julgar improcedente 

os pedidos iniciais ante existência de relação jurídica entre as partes e 

declaradas a existência de débito em desfavor da parte 

autora/embargada. É o relatório. 2. FUNDAMENTO E DECIDO Inicialmente, 

esclarece-se que um dos objetivos dos embargos de declaração é sanar 

a ocorrência de erro material, omissão, contradição ou obscuridade da 

decisão embargada, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo 

Civil, também sendo possível a admissibilidade de embargos com efeitos 

infringentes, com o fito de corrigir desacertos. Contudo, os embargos de 

declaração visam a aperfeiçoar as decisões judiciais, propiciando uma 

tutela jurisdicional clara e completa. Assim sendo, não têm por finalidade 

REVISAR OU ANULAR as decisões judicias (STJ, 2ª Turma, EDcl no REsp 

930.515/SP, rel. Min. Castro Meira, j. 02.10.2007, DJ 18.10.2007, p. 338). 

No presente caso, não se verifica nenhuma das hipóteses previstas no 

artigo 1.022 do CPC, razão pela qual manifesto a inadequação da via 

aclaratória para rediscutir a matéria no tocante à declaração de 

inexistência de débito da parte autora/embargada com requerida, que 

resultou na condenação a título de compensação por dano moral. De 

qualquer modo, podes-se dizer que as telas contidas em sistemas da ré 

não podem ser usadas como provas a subsidiar o convencimento judicial 

eis que configuram-se como elementos produzidos unilateralmente. 

Embora possa se dizer que caberia à parte contrária contestar ou 

impugnar tais elementos, tendo sido reconhecida a inversão do ônus da 

prova, caberia a ré demonstrar as provas que fundamentam seu direito 

alegado ou demonstrar a improcedência das pretensões autorais. Desse 

modo, sem maiores digressões, é cristalina a inadequação da via eleita 

pelo embargante para discutir este ponto da sentença, visto que pretende 

a reapreciação da matéria, contudo, não cabem embargos de declaração 

para rediscutir os fundamentos adotados na sentença recorrida. Desta 

feita, pretendendo o requerente a alteração da sentença, deverá se valer 

do recurso correlato. Desta feita, pretendendo o requerido a alteração da 

sentença, deverá se valer do recurso correlato. 3. DISPOSITIVO Portanto, 

CONHEÇO dos presentes Embargos Declaratórios, porquanto tempestivos, 

e, no mérito, JULGO-OS IMPROCEDENTE, resolvendo o mérito, nos termos 

do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, mantendo a sentença 

pelos seus próprios fundamentos. Intimem-se as partes quanto a presente 

decisão. Com o trânsito em julgado, e nada sendo requerido, remetam-se 

os autos ao arquivo, na condição de findo, mediante adoção das 

formalidades e anotações de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Marcos André da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000413-90.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Processo: 

1000413-90.2019.8.11.0052. REQUERENTE: VANESSA GOMES DA SILVA 

REQUERIDO: OI BRASILTELECOM Aqui se tem Ação Declaratória de 

Inexistência de Débitos C/C Indenização por Danos Morais em Decorrência 

de Ato ilícito, proposta por Vanessa Gomes da Silva em desfavor de OI 

S/A. A parte autora desistiu da demanda conforme verifica-se perante 

evento de ID 25370378. É o Relatório. Fundamento e Decido. Não havendo 

óbice quanto ao pleito, defiro o pedido formulado pela parte autora, que 

importa em desistência da ação. Sendo assim, HOMOLOGO a desistência 

da ação e EXTINGO o processo, sem resolução do mérito, nos termos do 

artigo 485, VIII do Código de Processo Civil. Sem custas e sem honorários. 

Com o trânsito em julgado, arquive-se, na condição de findo, mediante 

adoção das formalidades e anotações de praxe. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000909-22.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL YURI MENDES SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEAN GUILHERME DA COSTA GASPARETO OAB - MT24589/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAKING OF EVENTOS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO 1000909-22.2019.8.11.0052 

REQUERENTE: RAFAEL YURI MENDES SOARES Advogado do(a) 

REQUERENTE: GEAN GUILHERME DA COSTA GASPARETO - MT24589/O 

REQUERIDO: MAKING OF EVENTOS LTDA - ME Aqui se tem Ação de 

Restituição de Valores Pagos C/C Indenização por Danos Morais, proposta 

por Rafael Yuri Mendes Soares em desfavor de Making OF Eventos LTDA. 

A parte autora desistiu da demanda conforme verifica-se perante evento 

de ID. nº 26462035. É O RELATÓRIO. DECIDO. Não havendo óbice quanto 

ao pleito, defiro o pedido formulado pela parte autora, que importa em 

desistência da ação. Sendo assim, HOMOLOGO a desistência da ação e 

EXTINGO o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, 

VIII do Código de Processo Civil. Sem custas e sem honorários. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se, na condição de findo, mediante adoção 

das formalidades e anotações de praxe. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Marcos André da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000115-69.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DA CONCEICAO PAIVA OAB - MT22398-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDINEI ALVES BRUM (EXECUTADO)

 

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. 1000115-69.2017.8.11.0052 Valor da 

causa: R$ 4.362,50 ESPÉCIE: [Valor da Execução / Cálculo / Atualização, 

Correção Monetária]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) POLO 

ATIVO: Nome: MARCELO DE SOUZA Endereço: PANORAMA, 123, ZONA 

RURAL, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 POLO PASSIVO: Nome: 

VALDINEI ALVES BRUM Endereço: ASSENTAMENTO PINGO DO OURO, 

123, ZONA RURAL, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 POLO ATIVO: 

MARCELO DE SOUZA A presente carta tem por finalidade a INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria, nos termos do processo acima indicado, acerca da 

expedição da Carta de Adjudicação, bem como, para, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresente o saldo devedor remanescente atualizado, 

apontando providências efetivas para o prosseguimento do feito, 

conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste documento, sob pena de arquivamento 

dos autos. DECISÃO: Anexa COMPLEMENTO : 1. Nos termos do art 485, 
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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; RIO BRANCO, 23 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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000001-62.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO V. VITORAZZI - ME (REQUERENTE)

MARCELO VIEIRA VITORAZZI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DA CONCEICAO PAIVA OAB - MT22398-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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE RIO 

BRANCO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA PÚBLICA RUA 

CÁCERES, S/N., CENTRO, RIO BRANCO-MT – CEP.: 78.275-000 - 

FONE/FAX: (65) 3257-1295/1365 Processo n. 1000001-62.2019.8.11.0052 

REQUERENTE: MARCELO VIEIRA VITORAZZI, MARCELO V. VITORAZZI - 

ME REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO 

– rito da Lei n. 9.099/1995 c/c NCPC -, em que a parte ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. fez a juntada de 

documentos novos e, portanto, sempre que uma das partes agir dessa 

forma há a necessidade de ouvir, a seu respeito, a outra parte, razão pela 

qual DETERMINO a intimação da adversa, na pessoa do(s) advogado(s) – 

caso existente(s) -, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, 

impugnar a admissibilidade da prova documental, impugnar sua 

autenticidade, suscitar sua falsidade e manifestar sobre seu conteúdo, 

fazendo-o com base em argumentação específica, não se admitindo 

alegação genérica, para garantir o devido processo legal, contraditório e 

ampla defesa - CRFB/88, art. 5º, LIV e LV; NCPC, arts. 437, § 1º c/c 436 - 

e porque possível ao magistrado “limitar ou excluir as que considerar 

excessivas, impertinentes ou protelatórias” – Lei n. 9.099/1995, art. 33, 

parte final. 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. Transcorrido in albis ou não, volte-me. Cumpra. Às 

providências. De Araputanga-MT por Rio Branco-MT, 22 de janeiro de 

2020 - 23:16:21. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000681-47.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

GRACINDA VICENTE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAXSUELBER FERRARI OAB - MT26680/O (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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE RIO 

BRANCO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA PÚBLICA RUA 

CÁCERES, S/N., CENTRO, RIO BRANCO-MT – CEP.: 78.275-000 - 

FONE/FAX: (65) 3257-1295/1365 Processo n. 1000681-47.2019.8.11.0052 

REQUERENTE: GRACINDA VICENTE DA SILVA REQUERIDO: SKY BRASIL 

SERVICOS LTDA Visto e bem examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 

9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei 

n. 9.099/1995 c/c NCPC -, tendo como partes GRACINDA VICENTE DA 

SILVA X SKY BRASIL SERVICOS LTDA., em que essas firmaram acordo, 

pendente apenas de homologação e, no decorrer do procedimento, diante 

do pagamento do débito à credora, o objeto da execução se exauriu, 

ensejando a extinção do feito em razão do adimplemento da prestação 

pela qual é executada. É o necessário. Decido de forma sucinta e 

objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva 

quantidade de feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado 

subscrevente, bem como metas diversas de produtividade impostas e a 

serem cumpridas. A fornecedora SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA. pagará 

em favor da consumidora autora GRACINDA VICENTE DA SILVA a quantia 

de R$. 1.200,00 (mil e duzentos reais), fazendo-o no prazo de 20 (vinte) 

dias corridos do protocolo da minuta, o qual seria depositado em conta 

bancária indicada e de titularidade do advogado/patrono da credora, 

contudo fora realizado depósito judicial. Ademais, o fato de a parte 

devedora ter quitado sua dívida faz com que o processo seja extinto com 

resolução do mérito, pois o fim do executivo é a satisfação do 

débito/obrigação. 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 – Lei n. 9.099/1995, 

art. 22, parágrafo único - e, em consequência, RESOLVO O MÉRITO – 

NCPC, art. 487, III, “b”. Ademais, DECLARO SATISFEITA a obrigação objeto 

da lide e julgo EXTINTA por sentença a EXECUÇÃO, com resolução de 

mérito – art. 52 da Lei n. 9.099/1995 c/c NCPC, art. 924, II, c/c art. 925, 

assim como, diante do pedido expresso, expedi o alvará judicial de 

levantamento em nome do advogado do beneficiário, que tem poderes 

especiais no instrumento de mandato, para liberação do importe 

depositado/constrito em favor do credor/beneficiário – NCPC, art. 105 c/c 

Lei n. 8.906/1994 , art. 5º, § 2º; CNGC, art. 450 e ss.. Sem taxas, 

despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 

9.099/1995, arts. 54 e 55. Após o trânsito em julgado – Lei n. 9.099/95, 

arts. 42 e 49 – e nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias – CNGC, art. 

1.006 – ou e não sendo o caso de se aguardar eventual cumprimento da 

transação – CNGC, art. 915 -, 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 – 

art. 52, IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a execução na forma 

disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e ss. - e Código de 

Processo Civil – 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 
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de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, bem como intimação das partes e de 

seus patronos – CNGC, art. 914. P. Cumpra. De Araputanga-MT por Rio 

Branco-MT, 27 de janeiro de 2020 - 11:18:12. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Comarca de Rosário Oeste

Vara Única

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000091-96.2020.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ELIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ANTONIO MENDES DA SILVA OAB - MT0012433A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

Processo nº 1000091-96.2020.8.11.0032 Classe – Assunto: Ação de 

Indenização por Danos Morais e Materiais Requerente: Elida da Silva. 

Requerido: Licinio Vieira De Almeida Junior. Vistos em substituição legal. 1 

– RECEBO a inicial, uma vez que preenchidos os requisitos do artigo 319 

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 - Deixo de 

designar audiência de conciliação prévia por ser improvável a composição 

amigável entre as partes eis que os fatos narrados em tese configuram 

crime. 4- Cite-se o requerido para, querendo, apresentar contestação. 5- 

Oficie-se à OAB requisitando informações acerca do andamento e 

eventual conclusão do procedimento disciplinar instaurado em face do 

representado, bem como à Delegacia de Policia local para que informe o 

andamento do Inquérito Policial resultante do Boletim de Ocorrência n. 

2019.57133. Cumpra-se, expedindo o necessário. Diego Hartmann Juiz de 

Direito em substituição legal

Despacho Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1000154-24.2020.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

FELES CAMPANHEIRO DE SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANDES DA SILVA NAGALHAES OAB - MT20386-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EPIFANIA MARIA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

Vistos em substituição legal. Trata-se de AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE 

CERTIDÃO DE ÓBITO, proposta por FELES CAMPANHEIRO DE SANTANA, 

visando suprir judicialmente certidão de óbito de EPIFÂNIA MARIA DA 

SILVA, sua falecida companheira a fim que retifique-se. À evidência, 

verifico que estão preenchidos os requisitos do artigo 319, assim como do 

artigo 320, do Código de processo Civil. Com efeito, 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. Defiro o pedido de 

gratuidade de justiça, nos termos do art.98 e seguintes do CPC. Promovo a 

remessa dos autos ao Ministério Público para intervir na condição de 

custos iuris, manifestando-se acerca do pleito. Após, voltem os autos 

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

estilo. Às providências. Diego Hartmann Juiz de Direito em substituição 

legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000325-78.2020.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA KAROLINE ANZIL DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAXWELL LATORRACA DELGADO OAB - MT24870-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VERALDO FERREIRA DA SILVA (REU)

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

Vistos em substituição legal. Trata-se de AÇÃO DE REGISTRO DE ÓBITO 

TARDIO, proposta por LUANA KAROLINE ANZIL DA SILVA, visando a 

lavratura de certidão de óbito de seu genitor VERALDO FERREIRA DA 

SILVA. À evidência, verifico que estão preenchidos os requisitos do artigo 

319, assim como do artigo 320, do Código de processo Civil. Com efeito, 

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. Defiro o pedido de gratuidade de justiça, nos termos do art.98 e 

seguintes do CPC. Promovo a remessa dos autos ao Ministério Público 

para intervir na condição de custos iuris, manifestando-se acerca do 

pleito. Finalmente, considerando a regular atuação da defensoria nesta 

comarca, REVOGO a nomeação do Dr. Maxwell Latorraca Delgado, e, 

considerando o trabalho elaborado pelo defensor dativo. Expeça-se 

certidão nos termos da nomeação. Após, voltem os autos conclusos. 

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

providências. Diego Hartmann Juiz de Direito em substituição legal

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000253-91.2020.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON MARTINS DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

Processo nº 1000253-91.2020.8.11.0032 Classe – Assunto: Execução de 

Título Extrajudicial Exequente: SICREDI OURO VERDE - MT Executado: 

Wilson Martins De Oliveira Vistos em substituição legal. Trata-se de 

Execução de Título Extrajudicial proposta pela COOPERATIVA DE 

CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO 

– SICREDI OURO VERDE MT, em face de WILSON MARTINS DE OLIVEIRA, 

ambos qualificados nos autos. Recebo a execução. CITE-SE o devedor, no 

prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida. Fixo os honorários 

advocatícios em 10% sobre o valor do débito, consignando que em caso 

de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, a verba honorária será 

reduzida pela metade. Não efetuado o pagamento no prazo legal, proceda 

o oficial de justiça à penhora do bem indicado na petição inicial caso esteja 

em bom estado de conservação, e a sua avaliação, lavrando-se o 

respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma oportunidade, o 

executado. Realizada a penhora na presença do executado, reputar-se-á 

devidamente intimado, dispensando a expedição de novos atos. Eventuais 

embargos à execução deverão ser oferecidos no prazo de 15 (quinze) 

dias, contados da juntada aos autos do mandado de citação, na forma do 

art. 915 e seguintes do CPC. Não encontrando o devedor, o oficial de 

justiça arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a 

execução, procedendo na forma do art. 830 do NCPC. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Diego Hartmann Juiz de Direito em 

substituição legal

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000254-76.2020.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON MARTINS DE OLIVEIRA (REU)

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

Vistos em substituição. 1 – Recebo a inicial em todos os seus termos. 2 – 

Cite-se a parte requerida para opor embargos à monitória, no prazo de 15 

(quinze) dias úteis ou, no mesmo prazo, efetuar o pagamento do débito e 

de honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) sobre o valor 

atribuído à causa, com isenção do pagamento de custas processuais, nos 
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termos do art. 701, §1º, NCPC. 3 – Caso não haja o cumprimento da 

obrigação ou oferecimento de embargos, constituir-se-á, de pleno direito, 

o título executivo judicial (CPC, art. 701, §2º). Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Diego Hartmann Juiz de Direito em 

substituição legal

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000375-07.2020.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVEIRA OAB - MT10410-O (ADVOGADO(A))

ROSEANY BARROS DE LIMA OAB - MT0007959A (ADVOGADO(A))

GIULIANNE CREPALDI SILVA OAB - MT17257/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDIMILSON SOUZA SANTOS (EXECUTADO)

MARIA CRISTINA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

Processo nº 1000375-07.2020.8.11.0032 Classe – Assunto: Execução de 

Título Extrajudicial Exequente: DESENVOLVE - MT Executado: Edimilson 

Souza Santos e Maria Cristina da Silva Gonçalves Vistos em substituição 

legal. Trata-se de Execução de Título Extrajudicial proposta pela AGÊNCIA 

DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO – DESENVOLVE/ MT, em 

face de Edimilson Souza Santos e Maria Cristina da Silva Gonçalves, 

ambos qualificados nos autos. Recebo a execução. CITE-SE o devedor, no 

prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida. Fixo os honorários 

advocatícios em 10% sobre o valor do débito, consignando que em caso 

de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, a verba honorária será 

reduzida pela metade. Não efetuado o pagamento no prazo legal, proceda 

o oficial de justiça à penhora do bem indicado na petição inicial caso esteja 

em bom estado de conservação, e a sua avaliação, lavrando-se o 

respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma oportunidade, o 

executado. Realizada a penhora na presença do executado, reputar-se-á 

devidamente intimado, dispensando a expedição de novos atos. Eventuais 

embargos à execução deverão ser oferecidos no prazo de 15 (quinze) 

dias, contados da juntada aos autos do mandado de citação, na forma do 

art. 915 e seguintes do CPC. Não encontrando o devedor, o oficial de 

justiça arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a 

execução, procedendo na forma do art. 830 do NCPC. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Diego Hartmann Juiz de Direito em 

substituição legal

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000380-29.2020.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSEANY BARROS DE LIMA OAB - MT0007959A (ADVOGADO(A))

GIULIANNE CREPALDI SILVA OAB - MT17257/O-O (ADVOGADO(A))

RODRIGO SILVEIRA OAB - MT10410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WANDER LINEKER GRUTKA (EXECUTADO)

FERNANDO SILVERIO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

Processo nº 1000380-29.2020.8.11.0032 Classe – Assunto: Execução de 

Título Extrajudicial Exequente: DESENVOLVE - MT Executado: Fernando 

Silvério da Silva e Wander Lineker Grutka Vistos em substituição legal. 

Trata-se de Execução de Título Extrajudicial proposta pela AGÊNCIA DE 

FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - DESENVOLVE MT, em face 

de Fernando Silvério da Silva e Wander Lineker Grutka, ambos 

qualificados nos autos. Recebo a execução. CITE-SE o devedor, no prazo 

de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida. Fixo os honorários 

advocatícios em 10% sobre o valor do débito, consignando que em caso 

de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, a verba honorária será 

reduzida pela metade. Não efetuado o pagamento no prazo legal, proceda 

o oficial de justiça à penhora do bem indicado na petição inicial caso esteja 

em bom estado de conservação, e a sua avaliação, lavrando-se o 

respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma oportunidade, o 

executado. Realizada a penhora na presença do executado, reputar-se-á 

devidamente intimado, dispensando a expedição de novos atos. Eventuais 

embargos à execução deverão ser oferecidos no prazo de 15 (quinze) 

dias, contados da juntada aos autos do mandado de citação, na forma do 

art. 915 e seguintes do CPC. Não encontrando o devedor, o oficial de 

justiça arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a 

execução, procedendo na forma do art. 830 do NCPC. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Diego Hartmann Juiz de Direito em 

substituição legal

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000162-98.2020.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO FERREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

Processo nº 1000162-98.2020.8.11.0032 Classe – Assunto: Execução de 

Título Extrajudicial Exequente: SICREDI OURO VERDE - MT Executado: João 

Ferreira Da Silva Vistos em substituição legal. Trata-se de Execução de 

Título Extrajudicial proposta pela COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA 

E INVESTIMENTO OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO 

VERDE MT,, em face de João Ferreira da Silva, ambos qualificados nos 

autos. Recebo a execução. CITE-SE o devedor, no prazo de 03 (três) dias, 

efetuar o pagamento da dívida. Fixo os honorários advocatícios em 10% 

sobre o valor do débito, consignando que em caso de integral pagamento 

no prazo de 03 (três) dias, a verba honorária será reduzida pela metade. 

Não efetuado o pagamento no prazo legal, proceda o oficial de justiça à 

penhora do bem indicado na petição inicial caso esteja em bom estado de 

conservação, e a sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais 

atos intimando, na mesma oportunidade, o executado. Realizada a penhora 

na presença do executado, reputar-se-á devidamente intimado, 

dispensando a expedição de novos atos. Eventuais embargos à execução 

deverão ser oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias, contados da juntada 

aos autos do mandado de citação, na forma do art. 915 e seguintes do 

CPC. Não encontrando o devedor, o oficial de justiça arrestar-lhe-á tantos 

bens quantos bastem para garantir a execução, procedendo na forma do 

art. 830 do NCPC. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Diego 

Hartmann Juiz de Direito em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000174-49.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

NATANOEL CARLOS VIEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO ALVES CASTRO MENEZES OAB - MT16545 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ROSÁRIO OESTE VARA ÚNICA DE ROSÁRIO OESTE Avenida Otávio 

Costa, s/n, CENTRO, ROSÁRIO OESTE - MT - CEP: 78470-000 INTIMAÇÃO 

POR MEIO ELETRÔNICO Certifico que intimo a parte autora, na pessoa do 

seu Advogado, do despacho id. 28263510

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 52339 Nr: 508-13.2013.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hélio Liber de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valentino Carmo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiana Severino da Silva - 

OAB:OAB/MT 12.747, Marçal Yukio Nakata - OAB:OAB/MT 8745-B, 

Sidnei Guedes Ferreira - OAB:OAB/MT 7900

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Augusto Vieira de 

Figueiredo - OAB:7627-A, LEONARDO DE MESQUITA VERGANI - 

OAB:8000, THIAGO SANTANA SILVA - OAB:21438/O
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 Isto posto, indefiro o pedido formulado pela parte executada VALENTINO 

CARMO DA SILVA, razão pela qual determino o prosseguimento do feito 

para realização do leilão judicial já designado.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000323-11.2020.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

EUZEBIA MARIA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYARA PEREIRA NUNES OAB - MT25043/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JONATHAN GOMES BARROS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ROSÁRIO OESTE DECISÃO Processo: 1000323-11.2020.8.11.0032. 

REQUERENTE: EUZEBIA MARIA GOMES REQUERIDO: JONATHAN GOMES 

BARROS Vistos em substituição. Compulsando os autos, da análise da 

petição inicial, verifico que a requerente, Sra. Euzébia Maria Gomes não 

está regularmente representada, visto que a procuração Id. 29669364, 

consta como outorgante o ora Requerido, Jonathan Gomes Barros. 

Destarte, intime-se a parte autora, por meio do causídico nomeado, para 

emendar a inicial e sanar a incongruência apontada, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentando instrumento de mandato outorgado pela 

autora. Transcorrido o prazo, certifique-se. Após, conclusos para 

deliberação. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Rosário Oeste/MT, 

23 de março de 2020. Diego Hartmann Juiz de Direito em Substituição 

Legal

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000183-74.2020.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

FRYTZ STRACK BISNETO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ANTONIO MENDES DA SILVA OAB - MT0012433A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Sargento Ernesto (REU)

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

liminar ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ROSÁRIO OESTE DECISÃO Processo: 1000183-74.2020.8.11.0032. 

AUTOR: FRYTZ STRACK BISNETO REU: SARGENTO ERNESTO Vistos em 

substituição. Trata-se de Ação de Reintegração de Posse proposta por 

Frytz Strack Bisneto em face de Ernesto de tal, com qualificação 

desconhecida mas atende pela alcunha SARGENTO ERNESTO. Narra, em 

apertada síntese, que desde fevereiro de 2014 é possuidor de um imóvel 

urbano com área de 2.830,85 m², situado na Quadra 14, Rua São 

Sebastião com Rua Nova Esperança, no bairro Alto, nesta comarca e 

cidade de Rosário Oeste. Aduz que, em 30 de junho de 2019, o Requerido 

já tendo invadido o imóvel vizinho, esbulhou também a posse do autor. 

Sustenta que tentou reaver a posse com a ajuda da polícia militar, contudo, 

sem êxito. Em sede de tutela de urgência, requer a reintegração na posse 

do imóvel urbano descrito e caraterizado na inicial. Com a inicial, juntou 

documentos. Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação. É 

o relatório. Fundamento e decido. Inicialmente, reputo despicienda a 

designação de audiência de justificação de posse, prevista no rito 

especial (art.562, CPC), eis que tal solenidade visa apenas dar maior 

subsídio de prova para concessão ou não do pedido liminar e, no caso 

dos autos, os documentos que instruem o pedido são aptos para 

apreciação do pedido de tutela de urgência vindicado, inclusive, 

chancelados por órgãos oficiais. Trata-se de ação de reintegração de 

posse promovida pelo requerente que pretende ser reintegrado na posse 

do imóvel descrito e caraterizado na inicial, supostamente ocupado pelo 

requerido. Os fatos descritos na exordial possessória versam sobre 

reintegração de posse por força nova, da qual a concessão de liminar 

encontra regulamento próprio no art. 562, do Código de Processo Civil, in 

verbis: “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”. Tecendo comentários sobre o tema, Marinoni, Arenhart e 

Mitidiero (Código de Processo Civil Comentado, pág. 749) asseveram que: 

“ao aludir à petição inicial devidamente instruída, o art. 562, CPC, quer 

esclarecer que para a concessão da tutela antecipada é imprescindível 

prova documental, juntada com a petição inicial, capaz de demonstrar, 

ainda que sumariamente, os requisitos do art. 561, CPC. Existindo prova 

documental capaz de formar convicção suficiente acerca da presença 

dos requisitos do art. 561, CPC, o juiz tem o dever de conceder a tutela 

possessória na forma antecipada”. Com isto, evidencia-se que a 

concessão da tutela antecipada no âmbito das ações possessórias impõe 

a análise de manancial probatório apto a descerrar, ainda que em juízo de 

cognição sumária, a presença dos requisitos previstos no art. 561, do 

CPC, o qual colaciono abaixo, ante a sua importância: “Art. 561. Incumbe 

ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo 

réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, 

embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação 

de reintegração”. In casu, restam preenchidos os requisitos para a 

concessão da liminar. Isso porque, a posse da parte autora se encontra 

devidamente demonstrada através de inúmeros documentos encartados 

aos autos, tais como as declarações de confinantes fls. 6/7 do Id. 

28759777, certidão de valor venal do imóvel, objeto do imbróglio, emitida 

pela Prefeitura de Rosário Oeste em nome do autor. A prova do esbulho e 

a sua respectiva data, restam evidenciadas por meio do Boletim de 

Ocorrência de n.º 2019.193908. Com isto, tenho que restam preenchidos 

todos os requisitos legais autorizadores da concessão da medida liminar, 

no sentido de conceder à parte autora, “inaudita altera parts”, o direito à 

reintegração da sua posse sobre o imóvel devidamente caracterizado na 

peça inicial. Isto posto, defiro o pedido de tutela de urgência formulado 

pelo requerente Frytz Strack Bisneto e determino a sua reintegração ao 

imóvel urbano descrito e caracterizado na inicial, bem como PROÍBO a 

parte requerida de praticar atos que atentem contra a posse da parte 

requerente, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada 

ao montante de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), em caso de resistência 

da parte Requerida ao cumprimento da liminar, sem prejuízo da adoção de 

outras medidas tendentes ao efetivo cumprimento desta decisão. Autorizo, 

desde logo, caso seja necessário, força policial para o cumprimento do 

mandado. À mingua de elementos contrários e em homenagem à 

presunção de veracidade que a lei confere a declaração de pobreza 

sujeitada pela parte, defiro os benefícios da gratuidade judiciária. Cite-se a 

parte requerida para, querendo, responder a ação no prazo de 15 

(quinze) dias. Transcorrido o prazo para resposta, certifique-se. Após, 

conclusos para deliberação. Cumpra-se, expedindo o necessário. SIRVA 

A PRESENTE COMO MANDADO, diante a Portaria-Conjunta n. 249, de 18 

de Março de 2020. Rosário Oeste/MT, 23 de março de 2020. Diego 

Hartmann Juiz de Direito em substituição legal.

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000302-35.2020.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE MARIO DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DONIZEU NASCIMENTO NASSARDEN OAB - MT0011338A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANUARIA MARTINS DA COSTA (ESPÓLIO)

ANTONIO MARIA DA COSTA (ESPÓLIO)

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ROSÁRIO OESTE DECISÃO Processo: 1000302-35.2020.8.11.0032. 

AUTOR(A): ANDRE MARIO DA COSTA ESPÓLIO: JANUARIA MARTINS DA 

COSTA, ANTONIO MARIA DA COSTA Vistos em substituição. INDEFIRO os 

benefícios da gratuidade judiciária. A área de terras que o autor pretende 

usucapir possui expressivo valor econômico a ponto de se presumir sua 

capacidade de pagamento das custas e despesas judiciárias. No mesmo 

sentido, observo que o autor possui domicilio fiscal em outro município, 

onde também possui propriedade de natureza rural, o que reforça a 

presunção de capacidade econômica. Lado outro, tem-se que o valor 

atribuído à causa não corresponde ao proveito econômico visado pelo 

autor, de modo que determino que o autor emende a inicial atribuindo à 

causa o valor de mercado do imóvel que pretende usucapir. Confiro o 
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prazo de 15 (quinze) dias para emenda da inicial e adimplemento das 

custas. Decorrido o prazo, certifique-se o cumprimento e façam-me 

conclusos para apreciação do pedido liminar ou extinção. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Rosário Oeste/MT, 23 de março de 2020. Diego 

Hartmann Juiz de Direito de em substituição legal.

Decisão Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000414-04.2020.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA VIEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Nelson Alexandre Moreira Nunes OAB - MT16206-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ROSÁRIO OESTE DECISÃO Processo: 1000414-04.2020.8.11.0032. 

REQUERENTE: TEREZA VIEIRA DA SILVA REQUERIDO: ANTONIO DA 

SILVA Vistos em substituição. 1 - Processo em segredo de justiça (CPC, 

art. Art. 189, II). 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 alimentos 

provisórios, verifico que resta provado o estado de filiação e, à míngua de 

outros elementos acerca dos rendimentos dos requeridos, FIXO alimentos 

provisórios no importe correspondente a 30% (trinta por cento) do salário 

mínimo, a partir da citação e prosseguindo até decisão final da causa, cujo 

valor deverá ser depositado na bancária a ser informada pela parte 

autora. 4 - DETERMINO a realização de audiência de conciliação, a qual 

deverá ser realizada pela conciliadora deste Juízo, com o agendamento de 

acordo com a pauta disponível. 5 – CITE-SE o requerido e INTIMEM-SE as 

partes para que compareçam à solenidade, acompanhados de seus 

advogados. 6 – Considerando o retorno da atuação da Defensoria Pública 

nesta Comarca, REVOGO a nomeação do defensor dativo Id. 30054167. 

Expeça-se certidão ao nobre causídico, nos termos da nomeação. 

Cientifique-se o Ministério Público. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Rosário Oeste/MT, 23 de março de 2020. Diego Hartmann Juiz de Direito 

em substituição legal.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000092-18.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO ANTONIO PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELENICE MARIA BORGES OAB - MT3617/O (ADVOGADO(A))

ORIVALDO JOSE DE SOUZA JUNIOR OAB - MT25597/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 SENTENÇA Processo: 1000092-18.2019.8.11.0032. 

AUTOR(A): BENEDITO ANTONIO PEREIRA REU: 29.979.036.0001-40 - 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Processo nº 

1000069-29.2019.811.0111. Vistos. BENEDITO ANTONIO PEREIRA, 

devidamente qualificado nos autos, propôs AÇÃO DE APOSENTADORIA 

RURAL POR IDADE contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, 

sustentando que é trabalhador rural. Instruiu a inicial com os documentos 

necessários. A inicial veio acompanhada dos documentos necessários, 

sendo devidamente recebida, oportunidade em que foi deferido o pedido 

de justiça gratuita. Devidamente citada a Autarquia demandada apresentou 

contestação. Juntou aos autos o extrato CNIS do autor (ID 19540363). A 

parte autora apresentou impugnação à contestação (ID 20201913). Na 

audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas as testemunhas, 

fazendo-se ausente a parte requerida. Vieram-me os autos conclusos. É o 

breve relato. Fundamento e DECIDO. De início, no que se refere a 

preliminar de prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao 

quinquênio que precede ao ajuizamento da ação, uma vez que o benefício 

previdenciário como de caráter eminentemente alimentar, constituindo 

obrigação periódica e de trato sucessivo, não admite ele a prescrição do 

fundo do direito, mas tão-somente das parcelas vencidas há mais de cinco 

anos, consoante já fixado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula 85. 

Por conseguinte, tendo em vista que não se passaram cinco anos entre 

requerimento administrativo e a propositura da demanda judicial, não há 

quaisquer parcelas atingidas pela prescrição quinquenal, razão pela qual, 

REJEITO a preliminar arguida. Apenas para situar, o caso em comento 

versa sobre o direito ao benefício previdenciário de APOSENTADORIA 

POR IDADE RURAL, na modalidade de segurado especial, o que não foi, 

administrativamente, reconhecido, sob a alegação de “falta de 

comprovação de atividade rural em número de meses idênticos a carência 

do beneficio”. Importa reconhecer que a possibilidade de contagem de 

períodos de atividade rural anteriores à edição da Lei n.º 8.213/91, para os 

fins almejados na demanda, independentemente de recolhimento das 

contribuições a eles correspondentes, encontra expressa previsão no art. 

143, do citado diploma legal. Nestes termos é a remansosa jurisprudência 

do Superior Tribunal de Justiça (STJ, AR 3621/SC, Terceira Seção, Rel. 

Min. Paulo Gallotti, DJ 16.06.2008, p. 1). No que concerne à comprovação 

do tempo de serviço rural, assim dispõe o art. 55, § 3º, da LBPS: “Art. 55.

[...] § 3º A comprovação do tempo de serviço para os efeitos desta Lei, 

inclusive mediante justificação administrativa ou judicial, conforme o 

disposto no art. 108, só produzirá efeito quando baseada em início de 

prova material, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, 

salvo na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito, conforme 

disposto no Regulamento.” Não é possível, destarte, o reconhecimento do 

tempo de serviço baseado unicamente em prova testemunhal, nos termos 

da Súmula nº 149 do STJ: Súmula 149 - STJ “A prova exclusivamente 

testemunhal não basta à comprovação da atividade rurícola, para efeito da 

obtenção de beneficio previdenciário.” Todavia, o que não se admite é o 

reconhecimento de tempo de serviço rural, sem início de prova material 

durante todo o período. Diferentemente, é a situação em que o segurado 

apresenta início de prova material, consubstanciado em documentos que 

remontam, apenas, a alguns anos do período a ser reconhecido. Nesse 

caso as lacunas de tempo podem ser supridas por meio de prova 

testemunhal. Saliente-se que a Turma Nacional de Uniformização dos 

Juizados Especiais Federais já sedimentou o entendimento de que “para 

fins de comprovação do tempo de labor rural, o início de prova material 

deve ser contemporâneo à época dos fatos a provar (Súmula 34 - TNU)”, 

não exigindo, assim, que abranja todo o período. Mesma orientação restou 

acolhida ao tratar a TNU da prova material para fins de comprovação do 

tempo de serviço rural em aposentadoria rural por idade: Súmula 14 - TNU 

“Para a concessão de aposentadoria rural por idade, não se exige que o 

início de prova material corresponda a todo o período equivalente à 

carência do benefício.” Não está o juiz, ademais, em face do art. 131 do 

CPC - ao contrário do Administrador (jungido ao princípio da legalidade) -, 

adstrito à enumeração legal dos meios de comprovação do tempo de 

serviço rural, como estabelecido no art. 106 da LBPS. Tem-se, portanto, 

que a lista de documentos elaborada pelo legislador - como também o era 

o elenco do parágrafo único do art. 106, em sua redação original - é 

meramente exemplificativa. Neste sentido: “STJ, AR 3821/MS, Terceira 

Seção, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJ 05.05.2008, p. 1; STJ, 

AgRg no REsp 995.742/PB, Quinta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJ 

24.03.2008, p. 1;” Mesma orientação emana da Súmula 6 da Turma 

Nacional de Uniformização: Súmula 6 - TNU “A certidão de casamento ou 

outro documento idôneo que evidencie a condição de trabalhador rural do 

cônjuge constitui início razoável de prova material da atividade rurícola.” 

Por outro lado, como a Lei considera segurado especial o cônjuge ou 

companheiro, filhos e demais familiares que trabalhem conjuntamente com 

os segurados especiais (produtores, meeiros, arrendatários, pescadores 

artesanais etc.), nada mais lógico possam os documentos estar em nome 

destes últimos, porque, do contrário, estar-se-ia negando a condição de 

segurado especial àqueles que a Lei conferiu este apanágio, haja vista a 

hipossuficiência, informalidade e simplicidade de que se revestem as 

atividades desempenhadas. Veja-se, a propósito, a orientação 

jurisprudencial já sumulada: Súmula Nº 09 - TRU4 “Admitem-se como início 

de prova material, documentos em nome de integrantes do grupo envolvido 

no regime de economia familiar rural.” A questão atinente à possibilidade 

de reconhecimento de labor rural ao segurado especial a partir dos 12 

anos de idade também resta pacificada no âmbito dos Juizados Especiais 

Federais: Súmula 5 - TNU “A prestação de serviço rural por menor de 12 a 

14 anos, até o advento da Lei 8.213, de 24 de julho de 1991, devidamente 

comprovada, pode ser reconhecida para fins previdenciários.” 
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Ressalte-se, ainda, que, com as recentes alterações promovidas na Lei 

n.º 8.213/91 pela Lei n.º 11.718/08, considera-se segurado especial no 

âmbito do RGPS: Art. 11. São segurados obrigatórios da Previdência 

Social as seguintes pessoas físicas: [...] VII - como segurado especial: a 

pessoa física residente no imóvel rural ou em aglomerado urbano ou rural 

próximo a ele que, individualmente ou em regime de economia familiar, 

ainda que com o auxílio eventual de terceiros, na condição de: a) produtor, 

seja proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro ou meeiro 

outorgados, comodatário ou arrendatário rurais, que explore atividade: 1. 

agropecuária em área de até 4 (quatro) módulos fiscais; 2. de seringueiro 

ou extrativista vegetal que exerça suas atividades nos termos do inciso XII 

do caput do art. 2º da Lei n.º 9.985, de 18 de julho de 2000, e faça dessas 

atividades o principal meio de vida; b) pescador artesanal ou a este 

assemelhado que faça da pesca profissão habitual ou principal meio de 

vida; e c) cônjuge ou companheiro, bem como filho maior de 16 

(dezesseis) anos de idade ou a este equiparado, do segurado de que 

tratam as alíneas a e b deste inciso, que, comprovadamente, trabalhem 

com o grupo familiar respectivo. § 1º Entende-se como regime de 

economia familiar a atividade em que o trabalho dos membros da família é 

indispensável à própria subsistência e ao desenvolvimento 

socioeconômico do núcleo familiar e é exercido em condições de mútua 

dependência e colaboração, sem a utilização de empregados 

permanentes. [...] § 6º Para serem considerados segurados especiais, o 

cônjuge ou companheiro e os filhos maiores de 16 (dezesseis) anos ou os 

a estes equiparados deverão ter participação ativa nas atividades rurais 

do grupo familiar. § 7º O grupo familiar poderá utilizar-se de empregados 

contratados por prazo determinado ou de trabalhador de que trata a alínea 

g do inciso V do caput deste artigo, em épocas de safra, à razão de, no 

máximo, 120 (cento e vinte) pessoas/dia no ano civil, em períodos corridos 

ou intercalados ou, ainda, por tempo equivalente em horas de trabalho. § 

8º Não descaracteriza a condição de segurado especial: I - a outorga, por 

meio de contrato escrito de parceria, meação ou comodato, de até 50% 

(cinquenta por cento) de imóvel rural cuja área total não seja superior a 4 

(quatro) módulos fiscais, desde que outorgante e outorgado continuem a 

exercer a respectiva atividade, individualmente ou em regime de economia 

familiar; II - a exploração da atividade turística da propriedade rural, 

inclusive com hospedagem, por não mais de 120 (cento e vinte) dias ao 

ano; III - a participação em plano de previdência complementar instituído 

por entidade classista a que seja associado em razão da condição de 

trabalhador rural ou de produtor rural em regime de economia familiar; e IV 

- ser beneficiário ou fazer parte de grupo familiar que tem algum 

componente que seja beneficiário de programa assistencial oficial de 

governo; V - a utilização pelo próprio grupo familiar, na exploração da 

atividade, de processo de beneficiamento ou industrialização artesanal, na 

forma do § 11 do art. 25 da Lei n.º 8.212, de 24 de julho de 1991; e VI - a 

associação em cooperativa agropecuária. § 9º Não é segurado especial o 

membro de grupo familiar que possuir outra fonte de rendimento, exceto 

se decorrente de: I - benefício de pensão por morte, auxílio-acidente ou 

auxílio-reclusão, cujo valor não supere o do menor benefício de prestação 

continuada da Previdência Social; II - benefício previdenciário pela 

participação em plano de previdência complementar instituído nos termos 

do inciso IV do § 8º deste artigo; III - exercício de atividade remunerada em 

período de entressafra ou do defeso, não superior a 120 (cento e vinte) 

dias, corridos ou intercalados, no ano civil, observado o disposto no § 13 

do art. 12 da Lei n.º 8.212, de 24 julho de 1991; IV - exercício de mandato 

eletivo de dirigente sindical de organização da categoria de trabalhadores 

rurais; V - exercício de mandato de vereador do Município em que 

desenvolve a atividade rural ou de dirigente de cooperativa rural 

constituída, exclusivamente, por segurados especiais, observado o 

disposto no § 13 do art. 12 da Lei n.º 8.212, de 24 de julho de 1991; VI - 

parceria ou meação outorgada na forma e condições estabelecidas no 

inciso I do § 8º deste artigo; VII - atividade artesanal desenvolvida com 

matéria-prima produzida pelo respectivo grupo familiar, podendo ser 

utilizada matéria-prima de outra origem, desde que a renda mensal obtida 

na atividade não exceda ao menor benefício de prestação continuada da 

Previdência Social; e VIII - atividade artística, desde que em valor mensal 

inferior ao menor benefício de prestação continuada da Previdência Social. 

§ 10. O segurado especial fica excluído dessa categoria: I - a contar do 

primeiro dia do mês em que: a) deixar de satisfazer as condições 

estabelecidas no inciso VII do caput deste artigo, sem prejuízo do disposto 

no art. 15 desta Lei, ou exceder qualquer dos limites estabelecidos no 

inciso I do § 8º deste artigo; b) se enquadrar em qualquer outra categoria 

de segurado obrigatório do Regime Geral de Previdência Social, 

ressalvado o disposto nos incisos III, V, VII e VIII do § 9º deste artigo, sem 

prejuízo do disposto no art. 15 desta Lei; e c) tornar-se segurado 

obrigatório de outro regime previdenciário; II - a contar do primeiro dia do 

mês subsequente ao da ocorrência, quando o grupo familiar a que 

pertence exceder o limite de: a) utilização de terceiros na exploração da 

atividade a que se refere o § 7º deste artigo; b) dias em atividade 

remunerada estabelecidos no inciso III do § 9º deste artigo; e c) dias de 

hospedagem a que se refere o inciso II do § 8º deste artigo.[...] Outrossim, 

que o benefício assistencial concedido a qualquer dos membros do grupo 

familiar, ou ao próprio segurado, não descaracteriza a condição de 

segurado especial. Tampouco o fato de qualquer deles perceber benefício 

de pensão por morte, auxílio-acidente ou auxílio-reclusão, cujo valor não 

supere o do menor benefício de prestação continuada da Previdência 

Social, ou benefício previdenciário pela participação em plano de 

previdência complementar instituído por entidade classista a que seja 

associado em razão da condição de trabalhador rural ou de produtor rural 

em regime de economia familiar (a despeito do erro material constante do 

art. 11, § 9º, inciso II, da Lei n.º 8.213/91 - inciso IV em vez de inciso III) 

Também, o fato de outorgar, por meio de contrato escrito de parceria, 

meação ou comodato, de até 50% (cinquenta por cento) de imóvel rural 

cuja área total não seja superior a 4 (quatro) módulos fiscais, desde que 

outorgante e outorgado continuem a exercer a respectiva atividade, 

individualmente ou em regime de economia familiar, não descaracteriza a 

condição de segurado especial do proprietário. Veja-se que a totalidade 

do imóvel é que não poderá ser superior a quatro módulos fiscais, e não a 

parcela outorgada ou remanescente. Há permissão legal, ainda, para que 

outras atividades sejam desenvolvidas pelo segurado ou outro membro do 

grupo, sem que isso descaracterize a condição de segurado especial ou o 

regime de economia familiar, como o exercício de mandato eletivo de 

dirigente sindical de organização da categoria de trabalhadores rurais e o 

exercício de mandato de vereador do Município em que desenvolve a 

atividade rural ou de dirigente de cooperativa rural constituída, 

exclusivamente, por segurados especiais. Refira-se, entretanto, que o 

exercício de tais atividades não dispensa o recolhimento da contribuição 

devida em relação a elas. Ressalta-se, por fim, que a prova testemunhal e 

o depoimento pessoal são por este juízo colhidos e arquivados em meio 

eletrônico, conforme determina a CNGC. Com efeito, os requisitos legais 

para a concessão de benefício de aposentadoria por idade, na condição 

de segurado especial rural, são, em síntese: 1- Adimplemento do requisito 

etário: 60 anos para o homem; 55 anos para a mulher, na data do 

requerimento, na forma do art. 48, parágrafo 1º da LBPS. 2- 

Enquadramento na condição de segurado especial rural, na forma do art. 

11, VII da Lei 8.213/91. 3- Efetivo exercício de atividade rural 

imediatamente anterior ao requerimento administrativo por, no mínimo, 180 

meses, conforme art. 143, da LBPS. A exigência de exercício de atividade 

rural até data imediatamente anterior ao requerimento administrativo de 

aposentadoria rural foi reconhecida pelo STJ em sede de recurso 

repetitivo no RESP 1.354.908. Assim, ainda que o segurado cumpra os 

demais requisitos, estando ele afastado da atividade campesina quando 

do requerimento administrativo, não há que se falar em concessão de 

aposentadoria por idade rural. Analisando o caso dos autos, verifico que o 

requerente preenche o requisito da idade, já que contava na data da 

propositura da ação com 62 (sessenta e dois) anos de idade, conforme 

documento constante na inicial. Passo à análise da segunda exigência, 

qual seja, se a data em que a parte autora atingiu a idade mínima, poderia 

ser caracterizada sua qualidade de segurado especial em regime de 

economia familiar. A alegação de exercício de atividade rural durante o 

período imediatamente anterior ao requerimento restou evidenciada 

através do início de prova material consistente nos documentos anexo na 

inicial (atestados de vacinação em gado; certidão de cadastro eleitoral, o 

qual consta a profissão de trabalhador rural; declaração de exercício de 

atividade rural emitido pelo Sindicato dos Trabalhadores rurais de Rosário 

Oeste/MT; extrato do histórico de controle de animais e ficha de cadastro 

do produtor, junto ao INDEA fotografias de fls. 48-51; notas fiscais de 

produtos agrícolas adquiridos pelo autor) e pelos depoimentos colhidos em 

Juízo, os quais servem como prova suficiente para a comprovação do 

labor rural desenvolvido pela postulante no período requerido. O autor 

afirmou em Juízo, que exerce a atividade rural juntamente com sua esposa 

sem auxilio de empregados ou maquinários. Declarou que residia em um 

sítio localizado na região conhecida como Ribeirão Grande e, 

posteriormente se mudou para outro sítio localizado em região conhecida 
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como Cocal. Afirmou que trabalha na lavoura, com plantação de frutas, 

hortaliças e mandioca. Afirmou, ainda, que parte da produção é para 

consumo de sua família e, que vende alguns produtos para manutenção 

do lar. Declarou, outrossim, que há anos atrás trabalhou de carteira 

assinada, todavia, desde 1999 passou a morar em Ribeirão Grande. 

Afirmou se recordar que o último registro como trabalhador urbano foi 

entre os anos de 1985 e 1986. As testemunhas Anizio Ferreira e Luiza 

Martinha, asseveraram que conhecem a parte autora há aproximadamente 

20 (vinte) anos e, que nesse período sempre o viram residindo em sítio, 

inicialmente no local conhecido como Ribeirão Grande, tendo se mudado 

posteriormente para outro sítio localizado no município de Rosário 

Oeste/MT. Afirmaram que o autor sempre trabalhou na lavoura, juntamente 

com sua esposa, sem ajuda de empregados ou maquinários, com 

plantação de pequenas lavouras de mandioca, feijão, banana, hortaliças, 

além da criação de animais (galinha, porco e vaca leiteira). No mesmo 

sentido, a testemunha Domingos J. Soares, declarou em Juízo, que 

conhece o autor há 18 (dezoito) anos e, que nesse período sempre o viu 

exercendo atividade rural braçal com plantação e criação de animais. 

Inobstante haja o registro do vínculo de atividade urbana exercida pela 

parte autora, verifico que se deu em curto espaço de tempo (entre os 

anos de 1985 a 1992), ou seja, não tem o condão de desnaturar a 

característica de trabalhador rural de quem, por longo período e por quase 

toda a vida, se dedicou às atividades campesinas. Nesse sentido: 

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO LEGAL. AÇÃO AJUIZADA COM VISTAS À 

CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE À RURÍCOLA. AGRAVO 

IMPROVIDO.- Recurso interposto contra decisão monocrática proferida 

nos termos do art. 557, do CPC.- Conquanto seu cônjuge tenha exercido, 

nos períodos de 01.04.1985 a 21.09.1985, 01.06.1986 a 16.12.1987 e 

01.10.1989 a 29.08.1990, atividade eminentemente urbana (fls. 20), a 

legislação aplicável à espécie é clara quanto à desnecessidade de 

períodos ininterruptos de labor no campo (artigo 143, Lei 8.213/91), a 

significar que esporádicos períodos de trabalho na cidade ou eventuais 

intervalos de desemprego não descaracterizam a qualidade de trabalhador 

rural e, via de consequência, não obstam a concessão do benefício 

pleiteado.- A parte autora logrou trazer à lume tanto a prova testemunhal, 

quanto a documental, indispensáveis à demonstração de seu direito.- O 

caso dos autos não é de retratação. O INSS aduz que a parte autora não 

faz jus à benesse. Decisão objurgada mantida.- Eventual alegação de que 

não é cabível o julgamento monocrático no caso presente, resta superada, 

frente à apresentação do recurso em mesa para julgamento colegiado.- 

Agravo legal não provido.(TRF-3 - APELAÇÃO CÍVEL AC 40122 SP 

0040122-89.2012.4.03.9999 (TRF-3). Além disso, conforme provas nos 

autos e depoimentos testemunhais, o autor exerceu atividade campesina 

por aproximadamente 20 (vinte) anos, ou seja, por período superior a 

carência necessária para se aposentar como segurado especial (180 

meses). Desta feita, a instrução processual mostrou-se favorável às 

pretensões da parte autora, já que a prova colhida é idônea e 

racionalmente apta a comprovar o desempenho de atividades campesinas 

em regime de economia familiar, o que caracteriza seu enquadramento 

como Segurado Especial da Previdência Social, nos exatos termos do art. 

12, inciso VII e §1° da Lei n° 8212/91, fazendo jus à condição de segurado 

obrigatório e, portanto, sendo devido para si o benefício previdenciário, 

conforme se depreende da inteligência do art. 11, inciso VII e § 1° c/c art. 

74 e seguintes, ambos da Lei n° 8213/91. Diante do exposto, reconheço a 

atividade rural em regime de economia familiar desenvolvida pela parte 

autora no período de 180 meses imediatamente anteriores ao requerimento 

administrativo. Fixo a data do requerimento na via administrativa como 

termo inicial para as diferenças devidas à parte autora. Ante o exposto, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos para: a) RECONHECER como exercício 

rural o período de 180 meses imediatamente anteriores ao requerimento 

administrativo. b) DETERMINAR ao INSS – Instituto Nacional do Seguro 

Social que CONCEDA aposentadoria rural por idade a BENEDITO ANTONIO 

PEREIRA, nos moldes do art. 48, parágrafos 1º e 2º, c/c art. 143, todos da 

Lei 8.213/91, com data do início do benefício – DIB – em 08.02.2018 com 

RMI no valor de um salário mínimo da época e RMA em um salário mínimo 

atual. c) CONDENAR o INSS – Instituto Nacional do Seguro Social a pagar à 

parte autora as parcelas vencidas, verificadas mês a mês, excluídas as 

parcelas prescritas (aquelas que precederam os 5 anos anteriores à 

propositura da presente ação), acrescidos de juros e correção monetária. 

Conforme o decidido pelo STF no RE 870947, os juros moratórios deverão 

ser calculados com o índice de remuneração da poupança e a correção 

monetária com o IPCA-E. Assim, em atenção ao Provimento 20/2008-CGJ, 

sintetizo o julgado da seguinte forma: Nome do segurado: Benedito Antonio 

Pereira. Benefício Concedido: Aposentadoria Rural por Idade; Renda 

Mensal Atual: um salário mínimo; Data do Início do Benefício (DIB): Data do 

requerimento administrativo (08.02.2018); Prazo para cumprimento da 

sentença: 30 (trinta) dias, após o trânsito em julgado da sentença. Declaro 

extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do 

NCPC. SEM CUSTAS. FIXO os honorários advocatícios em 10% sobre o 

valor das parcelas devidas até esta data, conforme entendimento 

pacificado na Seção Previdenciária do TRF e no Superior Tribunal de 

Justiça (Enunciado de súmula 111 – Os honorários advocatícios, nas 

ações previdenciárias, não incidem sobre prestações vincendas). DEIXO 

de determinar a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região, em exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo 

em vista o disposto no § 3º do art. 496 do CPC. TRANSITADA EM 

JULGADA esta decisão, requisite a Secretaria o seu cumprimento ao 

Gerente Executivo do INSS da Comarca de Sinop/MT, no prazo máximo de 

30 (trinta) dias, sob pena de multa de R$ 500,00, com fundamento no art. 

537, do CPC, sem prejuízo da sanção pessoal prevista no art. 77, inciso IV 

e parágrafo único, do CPC, que desde já arbitro em R$ 1.045,00, a ser 

destinada ao FUNAJURIS. Após, INTIME-SE a parte demandante para, no 

prazo de 30 (trinta) dias, pugnar o que entender de direito. Transcorrido 

“in albis” o prazo, AO ARQUIVO com as anotações e providências de 

estilo, sem prejuízo de seu desarquivamento, independentemente do 

recolhimento de taxa, se requerido no prazo do art. 523, §1º e § 3º, do 

NCPC. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Comunique-se. EXPEÇA-SE o 

necessário. DETERMINO QUE A CÓPIA DA PRESENTE SENTENÇA SIRVA 

COMO MANDADO, CARTA PRECATÓRIA E OFÍCIO NO QUE COUBER. 

Diego Hartmann Juiz de Direito Em substituição legal
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REQUERENTE: IGOR FERNANDO CAMPOS DE MORAES REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO SA Vistos em substituição. Trata-se de Ação 

Declaratória de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória por Danos Morais e 

Materiais e Pedido Liminar proposta por IGOR FERNANDO CAMPOS DE 

MORAES em face de BANCO BRADESCO S/A e CIELO S/A, ambas 

qualificadas nos autos. No decorrer do procedimento, a requerente 

pugnou pela extinção do feito em razão do equívoco na distribuição da 

presente demanda. Formalizado os autos, vieram conclusos para 

deliberação. É o relatório. Fundamento e decido. Tendo em vista que a 

parte requerente manifestou pela extinção do feito em razão do equívoco 

na distribuição da demanda, latente sua extinção. Posto isso, JULGO 

EXTINTO o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, 

inciso VIII, do CPC. Cancele-se a distribuição, nos termos do artigo 290 do 

Código de Processo Civil. Transitada em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações pertinentes. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Rosário Oeste/MT, 23 de 

março de 2020. Diego Hartmann Juiz de Direito em substituição legal.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000480-18.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

MARIZETE VALVERDE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR OAB - SP289844 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Processo: 1000480-18.2019.8.11.0032. 

AUTOR(A): MARIZETE VALVERDE REU: - INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos. Trata-se de Ação de Concessão de Benefício Previdenciário 

(concessão de auxílio doença c/c aposentadoria por invalidez), proposta 

por MARIZETE VALVERDE DA SILVA em face do Instituto de Seguro 

Social – INSS. O requerido foi citado, contudo, não apresentou 

contestação. À ID. 22500907 a parte autora requereu o arquivamento do 

feito. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e 

DECIDO. Pois bem. Houve a regular citação da parte requerida, porém, não 

houve apresentação de contestação, dispensando, assim, a intimação do 

réu à luz do § 4º, do art. 485 do Código de Processo Civil. Dessa forma, 

HOMOLOGO a desistência da ação, razão pela qual JULGO EXTINTO o 

processo, sem análise do mérito, nos termos do art. 485, inciso VII, do 

Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários. 

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as anotações e baixas 

necessárias. Publique-se. Registre-se. Comunique-se. Intime-se. 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: 1000090-48.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

MICHAELLY SILVA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

· Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Ricardo Nicolino 

de Castro, designa o dia 17 de abril de 2019, às 13:30 horas, para 

realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000090-48.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

MICHAELLY SILVA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ROSÁRIO OESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO 

O E S T E 

____________________________________________________________

___________________________________________ Processo : 

1000090-48.2019.8.11.0032 REQUERENTE: MICHAELLY SILVA DE 

ALMEIDA 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: 1000090-48.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

MICHAELLY SILVA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Recurso Inominado foi interposto no prazo legal. Assim, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte 

Autora/Recorrida, a fim de que apresente Contrarrazões ao referido 

recurso, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000496-40.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Arthur Moreira 

Pedreira de Albuquerque designa o dia 07 de Março de 2018, às 13h00, 

para realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000496-40.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ROSÁRIO OESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO 

O E S T E 

____________________________________________________________

___________________________________________ Processo : 

1000496-40.2017.8.11.0032 REQUERENTE: GONCALO JOSE DA SILVA 

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: 1000203-02.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

GESSYCA AVELINA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Ricardo Nicolino 

de Castro, designa o dia 08 de maio de 2019, às 17:00 horas, para 

realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000203-02.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

GESSYCA AVELINA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(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. Com estes apontamentos, conheço dos 

embargos de declaração, porquanto tempestivos, e, no mérito JULGO-OS 

IMPROCEDENTES. Intimem-se. DIEGO HARTMANN Juiz de Direito

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))

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte reclamada para em 15 (quinze) dias efetuar o 

cumprimento da sentença, sob pena de incidir na multa prevista no art. 523 

do NCPC (Súmula 18 da TRU/MT).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000452-84.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ARETUSA DO AMARAL MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLLYANA JOAQUIM MORAIS COSTA OAB - MT18792/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Recurso Inominado foi interposto no prazo legal. Assim, 

nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 - CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte 

requerida/recorrida, a fim de que apresente contrarrazões ao referido 

recurso, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000317-72.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

JOVENIL DE ASSIS MONTEIRO (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 : 

1000317-72.2018.8.11.0032 REQUERENTE: JOVENIL DE ASSIS MONTEIRO 

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: 1000190-66.2020.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

DULCINEIA DA SILVA FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO OAB - MG0096864A 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos. Inicialmente, recebo a petição inicial por preencher os requisitos 

legais necessários. Passo a análise do pedido de antecipação de tutela. 

Extrai-se do art. 294 do Código de Processo Civil que a tutela provisória 

pode fundamentar-se em urgência ou evidência. A depender da espécie 

de tutela requerida pela parte, há necessidade de requisitos próprios que 

lhe dão guarida. Ademais, há total fungibilidade entre as espécies de tutela 

provisória, evidenciando que, eventual erro do autor quanto à indicação do 

tipo de tutela não impede sua concessão quando presentes os requisitos 

do outro. No presente caso, tratando-se de tutela de urgência, avultam 

como pressupostos para a sua concessão elementos que evidenciem a 

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

processo. A pretensão merece parcial acolhida. Com efeito, estão 

presentes os elementos necessários à caracterização da probabilidade do 

direito, diante dos documentos coligidos aos autos, bem como o perigo de 

dano, porquanto resta evidenciado o risco iminente de que o nome da 

parte autora seja inscrito a qualquer momento junto aos órgãos de 

proteção ao crédito. Aliás, neste ponto, saliente-se que a existência ou 

não do débito deverá ser comprovada pelo réu, durante o curso do 

processo, bem como se a negativação é efetivamente devida, haja vista 

vigorar, no âmbito consumerista, a inversão do ônus da prova. Por outro 

vértice, não comporta deferimento em sede de antecipação de tutela o 

pedido de cancelamento do contrato, uma vez que a sua existência, 

validade e eficácia serão objeto de análise durante o deslinde do feito, 

quando então, em juízo de cognição exauriente, poder-se-á aferir a sua 

idoneidade. O deferimento do cancelamento do contrato neste momento 

processual esbarra na vedação de concessão da tutela antecipada 

quando houver risco de irreversibilidade do provimento provisório. Dessa 

forma, DEFIRO PARCIALMENTE OS EFEITOS DA TUTELA ANTECIPADA 

para o fim de determinar que a parte requerida se abstenha de inscrever o 

nome da parte requerente junto ao banco de dados do Serviço de 

Proteção ao Crédito – SPC e SERASA, ou, já tendo a mesma, sido 

efetivada a retire no prazo máximo de 5 (cinco) dias, sob pena de 

cominação de multa diária no importe de R$ 50,00 (cinquenta reais). 

Designe-se audiência de conciliação. Proceda-se a citação e intimação da 

reclamada, com observância aos artigos 334 e 344 do Código de 

Processo Civil c/c artigo 18 e 20 da Lei nº. 9.099/95. Defiro o pedido de 

inversão do ônus da prova, uma vez que plenamente aplicáveis à espécie 
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os preceitos do Código de Defesa do Consumidor. Rosário Oeste/MT, 24 

de Fevereiro de 2020. DIEGO HARTMANN Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000113-57.2020.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO NOGUEIRA GOMES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEPHANIE KAREN DA SILVA OAB - MT27635/O (ADVOGADO(A))

ROMILSON ALEXANDRE DA SILVA OAB - MT22661-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

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 ROSÁRIO OESTE DESPACHO Processo: 

1000113-57.2020.8.11.0032. AUTOR: BENEDITO NOGUEIRA GOMES REU: 

BANCO BRADESCO Não conheço do pedido de reconsideração. 

Cumpra-se a decisão retro. ROSÁRIO OESTE, 19 de fevereiro de 2020. 

DIEGO HARTMANN Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000894-16.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE PEREIRA DOS SANTOS FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Recurso Inominado foi interposto no prazo legal. Assim, 

nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 - CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte 

requerida/recorrida, a fim de que apresente contrarrazões ao referido 

recurso, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000321-12.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

DILMA DOMINGAS DA SILVA (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))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 - CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte Autora, a fim de 

que se manifeste em relação à petição da parte Reclamada constante no 

andamento retro, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000624-89.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE BENEDITA DA CONCEIÇÃO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BOA VISTA SERVICOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO DRUMOND GRUPPI OAB - SP163781-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Recurso Inominado foi interposto no prazo legal. Assim, 

nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 - CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte 

requerida/recorrida, a fim de que apresente contrarrazões ao referido 

recurso, no prazo legal.

Comarca de Santo Antônio do Leverger

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 69402 Nr: 1020-93.2014.811.0053

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LELDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRDDS

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Afonso da Costa 

Ribeiro - OAB:1417/MT

 Vistos etc.

DEFIRO o petitório de ref. 95.

 EXPEÇA-SE o necessário à citação do Requerido tal como postulado.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 76615 Nr: 910-26.2016.811.0053

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DALVA GLORIA FERREIRA FRANÇA BARBACENA, 

GERALDO JOSE BARBACENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAN LUIZ EVANGELISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Carlos Formiga Júnior - 

OAB:5645

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALMIR ANTONIO DE 

MORAES - OAB:4933

 Vistos etc.

Ref. 52 e 53: DEFIRO o pedido aventado para que seja expedido o 

mandado de imissão forçada, ficando os Requerentes incumbidos de 

fornecerem os meios de cumprimento ao Oficial de Justiça.

Ref 54: INTIME-SE o Executado, na pessoa de seu advogado (art. 513, 

§2º, inciso I, do CPC), para, no prazo de 15 (quinze) dias, PAGAR o débito 

no valor indicado, sob pena de multa de 10% e, também, honorários 

advocatícios, no mesmo percentual, conforme artigo 523, § 1º do 

CPC./2015.

Havendo pagamento, intime-se o Exequente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, dizer acerca da quitação do débito.

Dê-se ciência ao Executado de que, transcorrido o prazo sem a 

efetivação do pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias 

para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

nos próprios autos, sua impugnação, na forma do artigo 525 do CPC, a 

qual somente poderá versar sobre as hipóteses elencadas no § 1º do 

referido artigo, observando-se, em relação aos cálculos, os parágrafos 4º 

e 5º.

Às providências.

Intime-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 74335 Nr: 1791-37.2015.811.0053

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOZANJO FRANCISCO PAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON JONES AMORIM VIEIRA 

- OAB:16216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel França Silva - 

OAB:17826/A, Fayrouz Mahala Arfox - OAB:13033

 Vistos etc.

 Ciência às partes do retorno dos autos do Egrégio TJMT.

No silêncio, ao ARQUIVO.

Cumpra-se.

 Às Providências.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 88705 Nr: 1932-51.2018.811.0053

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLAVIA DIAS DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON BENEDITO BOM DESPACHO DE 

ARRUDA

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

de Mato Grosso - OAB:, MILENA BARBOZA BORTOLOTO - 

OAB:8043/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ref. 63: DÊ-SE vistas dos autos ao MP para parecer acerca da prisão civil 

do Executado.

Às providências.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002017-83.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JERBSON LOPES LAMARCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO CESAR PEREIRA OAB - MT20914-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO MORESCHI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE STO 

A N T Ô N I O  D O  L E V E R G E R  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1002017-83.2019.8.11.0053. REQUERENTE: JERBSON LOPES LAMARCA 

REQUERIDO: RENATO MORESCHI Vistos etc. Cuida-se de ação de 

reintegração de posse com pedido liminar aforada por Jeberson Lopes 

Lamarca em face de pessoas não identificadas, ao argumento de que 

estes esbulharam a área posse do autor. Sustenta a prefacial, em suma, 

que a parte autora adquiriu, mediante contrato de compra e venda, um lote 

de terra pelo valor de R$ 20.000,00, contudo, verificou a presença de 

pessoas estranhas no imóvel. Com lastro nestas premissas, postula pela 

concessão de liminar para reintegração de posse da área esbulhada pelo 

requerido. Pelo despacho inicial (Ref: 4), foi determinado a emenda à inicial 

para adequar o valor da causa, bem como foi indeferido o pedido de 

justiça gratuita. Gratuidade da justiça indeferida ao ID 260007609. 

Comprovante de pagamento das taxas e custas processuais ao ID 

27092811. Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Inicialmente, impende salientar que o escopo 

desta demanda junge-se à questão possessória, ou seja, mister 

perquirir-se acerca de quem exerce a situação fática sob o bem, e, ainda, 

o esbulho perpetrado. Ao que parece, num juízo sumário de cognição, não 

se vislumbra a anterior posse da requerente sobre o imóvel, pois que não 

houve comprovação desta situação fática. Desta forma, pelas provas dos 

autos, não se pode afirmar, com a certeza necessária, que o requerente 

exercia a posse fática sobre o bem, até mesmo porque não há nos autos 

qualquer documento que aponte tal informação. Neste sentido, a dicção do 

art. 561 do Código de Processo Civil prevê, como requisitos hábeis à 

concessão da liminar, a comprovação da posse e do esbulho. O que há 

nos autos, é indicio de prova do direito de propriedade (contrato de 

compra e venda), mas não da posse, institutos estes que podem ser 

confundidos. Assim, não há falar em concessão de liminar. A 

jurisprudência acorçoa tal entendimento: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 

DEFERIDA - ABANDONO DO IMÓVEL NÃO CONFIGURADO – PRESENÇA 

DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 927, DO CPC – DECISÃO MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. A concessão da liminar em ação de reintegração 

de posse está condicionada à comprovação dos requisitos descritos no 

artigo 927 do CPC, quais sejam a existência da posse do autor, o esbulho 

sofrido, a data deste e a perda da posse. (...) (TJMT – 2ª Câmara Cível - AI 

64991/2011 – Des. PEDRO SAKAMOTO – Julg. 19/06/2013)” (AI 

6701/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 08/11/2016, Publicado no DJE 14/11/2016). Isto 

posto, e pelo que mais consta dos autos, INDEFIRO o pedido de 

concessão de liminar pleiteado por Jeberson Lopes Lamarca. Citem-se 

todas as pessoas que estão na área, cabendo ao autor proceder aos 

meios de auxílio ao oficial de justiça. Intime-se via DJE. Cumpra-se. STO 

ANTÔNIO LEVERGER, 19 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000441-21.2020.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE BUENO NASCIMENTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE STO 

A N T Ô N I O  D O  L E V E R G E R  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1 0 0 0 4 4 1 - 2 1 . 2 0 2 0 . 8 . 1 1 . 0 0 5 3 .  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: JORGE BUENO 

NASCIMENTO Vistos etc. Cuida-se de ação de busca e apreensão c.c 

pedido de liminar proposta por Bradesco Administradora de Consórcios 

LTDA em face de Jorge Bueno Do Nascimento, ambos devidamente 

qualificados nos autos, pelos motivos expostos na prefacial. Narra a inicial 

que o autor concedeu um financiamento ao requerido, contudo aduz que o 

requerido não vem cumprindo com suas obrigações, estando inadimplente 

com as prestações a partir de 11/11/2019. Entretanto, analisando a 

prefacial, verifica-se que o autor atribuiu à causa o valor de R$ 679,91 

valor este que corresponde a parcela vencida no período indicado. 

Todavia, tal valor não corresponde ao provento econômico buscado em 

juízo, que, nas ações de busca e apreensão, corresponde ao valor das 

parcelas vencidas e vincendas, razão pela qual se deve oportunizar ao 

autor a emenda à inicial para sanar tal vício. Neste sentido, é o 

entendimento dos nossos Tribunais Superiores: “(...) O valor da causa, na 

ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, deve 

corresponder ao saldo devedor do contrato, que constitui, efetivamente, o 

proveito econômico intentado pelo credor. (TJ-MG - AI: 

10024133812297001 MG , Relator: Alexandre Santiago, Data de 

Julgamento: 26/03/2014, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 31/03/2014). (Destaquei). Ou ainda: “(...) O valor da causa nas 

ações de busca e apreensão deve corresponder ao saldo devedor em 

aberto, que compreende as prestações vencidas e não pagas, bem como 

as v incendas.  (TJ-SP -  A I :  730539720128260000 SP 

0073053-97.2012.8.26.0000, Relator: Adilson de Araujo, Data de 

Julgamento: 08/05/2012, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 10/05/2012). (Destaquei). Por fim: “(...) O valor da causa nas 

ações de busca e apreensão deve corresponder à soma das parcelas 

vencidas e vincendas, uma vez que este é o proveito econômico 

pretendido pelo autor. (TJ-MG - AI: 10000150565463001 MG, Relator: 

Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 29/02/0016, Câmaras Cíveis / 16ª 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/03/2016). (Destaquei). Outrossim, 

o Provimento nº 22/2016 da CGJ não se aplica a esta comarca, sendo as 

custas e taxas processuais devidas. Assim, INTIME-SE que o autor para 

adequar o valor da causa de acordo com o entendimento narrado, bem 

como para que comprove o pagamento das respectivas custas 

processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, pena de extinção do processo 

sem resolução de mérito (CPC, art. 321, parágrafo único). Às 

providências. STO ANTÔNIO LEVERGER, 20 de março de 2020. Juiz(a) de 

Direito

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

Processo Número: 1000433-44.2020.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

GEFERSON SATURNINO DE BRITO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARTOLOMEU GARCIA DUARTE FILHO OAB - MT20280-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANE FERNANDES DA SILVA (REU)

LUIS MIGUEL DA SILVA BRITO (REU)

GUSTAVO HENRIQUE DA SILVA BRITO (REU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI
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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 : 

1000433-44.2020.8.11.0053. AUTOR: GEFERSON SATURNINO DE BRITO 

REU: GUSTAVO HENRIQUE DA SILVA BRITO, LUIS MIGUEL DA SILVA 

BRITO, SILVANE FERNANDES DA SILVA Vistos etc. Não obstante as 

razões delineadas pela parte autora, entendo que esta não faz jus a 

benesse da justiça gratuita, ante a ausência de comprovação da sua 

insuficiência financeira. Isto porque, pouco importa a 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 se demonstre ser efetivamente desprovido de 

recursos econômico-financeiros. Ademais, o Colendo STJ possui 

entendimento de que a presunção do art. 99, § 3º do CPC é relativa, senão 

vejamos: PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA CASSADA 

PELO TRIBUNAL A QUO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO 

FÁTICO-PROBATÓRIO. 1. O Superior Tribunal de Justiça entende que é 

relativa a presunção de hipossuficiência oriunda da declaração feita pelo 

requerente do benefício da justiça gratuita, sendo possível a exigência, 

pelo magistrado, da devida comprovação.2. O Tribunal local cassou o 

pedido de assistência judiciária gratuita em razão de a recorrente não 

comprovar a sua insuficiência financeira. A reforma de tal entendimento 

requer o reexame do conteúdo fático-probatório dos autos, atraindo à 

espécie o óbice contido na Súmula 7 do STJ.3. Recurso Especial não 

conhecido. (REsp 1655357/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 25/04/2017). Portanto, o 

INDEFIRO o pedido de justiça gratuita. Intime-se para o pagamento das 

taxas e custas processuais, pena de extinção. STO ANTÔNIO LEVERGER, 

19 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: 1000452-50.2020.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MARICELIA BENEDITA DE OLIVEIRA MAGALHAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARELISE SPIESS OAB - MT10204/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

PROCESSO n. 1000452-50.2020.8.11.0053 POLO ATIVO:MARICELIA 

BENEDITA DE OLIVEIRA MAGALHAES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

MARELISE SPIESS POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: STO ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE 

CONCILIAÇÃO Data: 18/06/2020 Hora: 12:10 , 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 . 20 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: 1000453-35.2020.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS DIAS DE AMORIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARELISE SPIESS OAB - MT10204/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1000453-35.2020.8.11.0053 POLO ATIVO:DOMINGOS DIAS 

DE AMORIM ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARELISE SPIESS 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: STO ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE 

CONCILIAÇÃO Data: 18/06/2020 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 . 20 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: 1000856-38.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

NOELDES PINTO (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 DESPACHO 

Processo: 1000856-38.2019.8.11.0053. REQUERENTE: NOELDES PINTO 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

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. Às providencias. 

STO ANTÔNIO LEVERGER, 21 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000861-60.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

VANDA DE ARRUDA SOUZA (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 DESPACHO 

Processo: 1000861-60.2019.8.11.0053. REQUERENTE: VANDA DE 

ARRUDA SOUZA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 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. Às providencias. STO ANTÔNIO LEVERGER, 21 de março de 

2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000862-45.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

VANDA DE ARRUDA SOUZA (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 DESPACHO 

Processo: 1000862-45.2019.8.11.0053. REQUERENTE: VANDA DE 

ARRUDA SOUZA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 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. Às providencias. STO ANTÔNIO LEVERGER, 21 de março de 

2020. Juiz(a) de Direito
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Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000190-03.2020.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO DUARTE DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO VICTOR ARRAIS MALHEIROS NEVES OAB - MT15367/O 

(ADVOGADO(A))

TAIRAN SCHUMACHER OAB - MT20120-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER DESPACHO 

Processo: 1000190-03.2020.8.11.0053. REQUERENTE: FERNANDO 

DUARTE DE AMORIM REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. 

TRAGA a parte requerente o comprovante de pagamento de setembro de 

2016 (09/2016), visto que a inclusão em cadastro de inadimplentes tem 

esta data como crédito inadimplido. Prazo de 10 (dez) dias, pena de 

extinção do processo sem resolução de mérito. Intime-se. STO ANTÔNIO 

LEVERGER, 21 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001464-36.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO MARCIO PINTO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO GABRIEL BEZERRA PINHEIRO ESPOSITO OAB - MT23778-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GYOVANNE PEDROSO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER DESPACHO 

Processo: 1001464-36.2019.8.11.0053. REQUERENTE: MARIO MARCIO 

PINTO DO NASCIMENTO REQUERIDO: GYOVANNE PEDROSO DA SILVA 

Vistos etc. CERTIFIQUE-SE a eventual citação da parte requerida (ou sua 

falta). Em caso de inexistência de citação válida, DESIGNE-SE nova data 

para audiência de tentativa de conciliação, CITANDO-SE a parte requerida, 

conforme requerido. Às providências. STO ANTÔNIO LEVERGER, 21 de 

março de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000155-43.2020.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

LAERCIO ARAUJO E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAIRAN SCHUMACHER OAB - MT20120-O (ADVOGADO(A))

SAULO VICTOR ARRAIS MALHEIROS NEVES OAB - MT15367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO HENRIQUE INOCENCIO QUEIROZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER DESPACHO 

Processo: 1000155-43.2020.8.11.0053. REQUERENTE: LAERCIO ARAUJO 

E SILVA REQUERIDO: PAULO HENRIQUE INOCENCIO QUEIROZ Vistos etc. 

MANIFESTE-SE a parte requerente acerca da certidão exarada, no prazo 

de 10 (dez) dias, pena de extinção do processo sem resolução de mérito. 

Intime-se. STO ANTÔNIO LEVERGER, 22 de março de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001517-51.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS OAB - MT12893-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER DESPACHO 

Processo: 1001517-51.2018.8.11.0053. REQUERENTE: SALATIEL DE LIRA 

MATTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos etc. Reporto-me 

à anterior decisão proferida. Aliás, no prazo prazo outrora concedido, diga 

a parte requerente o porque do aforamento da lide contra a instituição 

financeira, se os descontos são feitos em nome de terceira empresa. A 

rigor, eventual sentença de procedência irradiará efeitos neste empresa 

que consta do polo passivo. Ao que parece, a presente demanda incide 

na ilegitimidade passiva, a menos que se prove o vazamento das 

informações e dados pessoais. Intime-se. STO ANTÔNIO LEVERGER, 22 

de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000854-68.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

NOELDES PINTO (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 DESPACHO 

Processo: 1000854-68.2019.8.11.0053. REQUERENTE: NOELDES PINTO 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

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. Às providencias. 

STO ANTÔNIO LEVERGER, 22 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000855-53.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

NOELDES PINTO (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 DESPACHO 

Processo: 1000855-53.2019.8.11.0053. REQUERENTE: NOELDES PINTO 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

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. Às providencias. 

STO ANTÔNIO LEVERGER, 22 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000819-11.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIDES DIAS 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:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, 

Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 MANDADO DE 

INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA Diligência: ID. EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO n. 

1000819-11.2019.8.11.0053 Valor da causa: R$ 20.000,00 POLO ATIVO: 

Nome: ALCIDES DIAS DE OLIVEIRA Endereço: ZONA RURAL, ESTRADA 

RURAL, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 POLO 

PASSIVO: Nome: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Endereço: Rua Vereador João Barbosa Caramuru, 

Bandeirantes, CUIABÁ - MT - CEP: 78010-040 ESPÉCIE: [DIREITO DO 

CONSUMIDOR, Fornecimento de Energia Elétrica, Indenização por Dano 

Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES REQUERENTE E REQUERIDA, acima 

qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada disponível no Portal 

de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no prazo de dez 

dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual 

constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. STO ANTÔNIO LEVERGER, 22 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: 1000818-26.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIDES DIAS 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:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, 

Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 MANDADO DE 

INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO n. 

1000818-26.2019.8.11.0053 Valor da causa: R$ 20.000,00 POLO ATIVO: 

Nome: ALCIDES DIAS DE OLIVEIRA Endereço: ZONA RURAL, ESTRADA 

RURAL, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 POLO 

PASSIVO: Nome: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Endereço: Rua Vereador João Barbosa Caramuru, 

Bandeirantes, CUIABÁ - MT - CEP: 78010-040 ESPÉCIE: [DIREITO DO 

CONSUMIDOR, Fornecimento de Energia Elétrica, Indenização por Dano 

Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES REQUERENTE E REQUERIDA, acima 

qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada disponível no Portal 

de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no prazo de dez 

dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual 

constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. STO ANTÔNIO LEVERGER, 22 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: 1000883-21.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

DAMIAO FERREIRA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALOME DA SILVA BARROS OAB - MT260840-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))

 

Intimo a parte ré para em querendo, apresente as Contrarrazões ao 

Recurso interposto pela autora, no prazo de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000454-20.2020.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE DA SILVA MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000454-20.2020.8.11.0053 POLO ATIVO:ALINE DA SILVA 

MORAES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FELIPE LUIZ ALENCAR 

VILAROUCA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: STO ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE 

CONCILIAÇÃO Data: 18/06/2020 Hora: 12:30 , no endereço: 

LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 
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3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER 

- MT - CEP: 78180-000 . 23 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: 1000885-88.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

DAMIAO FERREIRA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALOME DA SILVA BARROS OAB - MT260840-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))

 

Intimo a parte ré para em querendo, apresente as contrarrazões, no prazo 

de 10 dias. face o Recurso Inominado interposto.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000886-73.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

DAMIAO FERREIRA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALOME DA SILVA BARROS OAB - MT260840-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))

 

Intimo a parte ré para e querendo, apresente as contrarrazões, no prazo 

de 10 dias, em face do Recurso Inominado interposto.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000887-58.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

DAMIAO FERREIRA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALOME DA SILVA BARROS OAB - MT260840-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))

 

Intimo a parte ré, para em querendo, apresentar as contrarrazões, no 

prazo de 10 dias, face o Recurso inominado interposto.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000888-43.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

DAMIAO FERREIRA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALOME DA SILVA BARROS OAB - MT260840-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))

 

Intimo a parte ré, para em querendo, apresente as contrarrazões, no 

prazo de 10 dias, face o Recurso Inominado interposto.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000889-28.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

DAMIAO FERREIRA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALOME DA SILVA BARROS OAB - MT260840-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))

 

Intimo a parte ré, para em querendo, apresente as contrarrazões, no 

prazo de 10 dias, face o Recurso Inominado interposto.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000890-13.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

DINA ARIADNE SOUZA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER DESPACHO 

Processo: 1000890-13.2019.8.11.0053. REQUERENTE: DINA ARIADNE 

SOUZA OLIVEIRA REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos etc. INTIME-SE, 

pessoalmente, o requerente/exequente à manifestação em termos de 

prosseguimento, no prazo de 05 (cinco) dias. A inércia ensejará a 

presunção de desistência em relação a esta lide (CPC, art. 485, III e VIII). 

Face ao reduzido número de Servidores e excesso de trabalho, A 

PRESENTE DECISÃO SERVIRÁ COMO MANDADO. Intimem-se. STO 

ANTÔNIO LEVERGER, 10 de agosto de 2019. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000456-87.2020.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS RODRIGUES DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000456-87.2020.8.11.0053 POLO ATIVO:LUCAS 

RODRIGUES DE AMORIM ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FELIPE LUIZ 

ALENCAR VILAROUCA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: STO ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE 

CONCILIAÇÃO Data: 18/06/2020 Hora: 12:40 , 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 . 23 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: 1000457-72.2020.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MANOEL DE JESUS RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI OAB - MT18894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

 

PROCESSO n. 1000457-72.2020.8.11.0053 POLO ATIVO:JOAO MANOEL 

DE JESUS RODRIGUES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAPHAEL 

ARAUJO SCARDELAI 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: STO ANTONIO LEVERGER - 

J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 18/06/2020 Hora: 12:50 , 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 . 23 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: 1000458-57.2020.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:
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VALDEVINO ROMAO DE FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI OAB - MT18894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

 

PROCESSO n. 1000458-57.2020.8.11.0053 POLO ATIVO:VALDEVINO 

ROMAO DE FRANCA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAPHAEL 

ARAUJO SCARDELAI 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: STO ANTONIO LEVERGER - 

J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 18/06/2020 Hora: 13:00 , no endereço: 

LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 

3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER 

- MT - CEP: 78180-000 . 23 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: 8012050-23.2013.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

CLOVIS CESAR COSTA MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA DE SOUZA LEAO OAB - MT13511-O (ADVOGADO(A))

ELIZABETE DE MAGALHAES ALMEIDA OAB - MT13353-O 

(ADVOGADO(A))

IRINA DE OLIVEIRA SANTOS OAB - MT12300-O (ADVOGADO(A))

FLAVIA DE OLIVEIRA SANTOS OAB - MT9300-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO SOARES DA SILVA (REQUERIDO)

ROSALINO BATISTA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO ROBERTO SOUZA SANTOS OAB - MT17708/O 

(ADVOGADO(A))

JULIO CESAR MOREIRA SILVA JUNIOR OAB - MT9709-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação da parte AUTORA para manifestar-se no prazo de 

10 (dez) dias, o que entender de direito. Santo Antônio do Leverger, 23 de 

março de 2020 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE Gestor(a) 

Judiciário(a)

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000834-77.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

DORALICE PEREIRA DA SILVA (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))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1000834-77.2019.8.11.0053. REQUERENTE: DORALICE PEREIRA DA 

SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Cuida-se de embargos de declaração opostos, 

aludindo omissão/contradição na decisão exarada. 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 inexistem os citados vícios. A irresignação do 

embargante deverá vir amparada mediante o remédio processual 

apropriado. Não houve, em nosso sentir, a tentativa dolosa de prática ilícita 

com o manejo desta ação. Com efeito, em todos os feitos envolvendo a 

embargante, sempre são opostos embargos de declaração, com os 

mesmíssimos argumentos. Apenas se se muda o nome da parte e o 

número do processo. Tal prática deve ser coibida. Isto posto, e pelo que 

mais consta dos autos, CONHEÇO dos embargos de declaração opostos, 

por tempestivos, mas, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO. Intimem-se. 

STO ANTÔNIO LEVERGER, 21 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001124-92.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO GONCALVES DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALOME DA SILVA BARROS OAB - MT260840-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: 

1001124-92.2019.8.11.0053. REQUERENTE: FRANCISCO GONCALVES DA 

CRUZ 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 – 
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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, 21 de março de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001125-77.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO GONCALVES DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALOME DA SILVA BARROS OAB - MT260840-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: 

1001125-77.2019.8.11.0053. REQUERENTE: FRANCISCO GONCALVES DA 

CRUZ 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 
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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, 21 de março de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000825-18.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

GENESIO ANGELO DA SILVA (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:

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: 

1000825-18.2019.8.11.0053. REQUERENTE: GENESIO ANGELO 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 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, 21 de março de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000857-23.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

NOELDES PINTO (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: 

1000857-23.2019.8.11.0053. REQUERENTE: NOELDES PINTO REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 9099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da completa adimplência das obrigações 

assumidas, de acordo com o que foi noticiado pelas partes, mister a 

extinção da presente execução, nos termos do art. 924, II, do CPC. 

DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, EXTINGO a 

presente ação, à luz do art. 924, II, do CPC. Custas pelos embargantes. 

Sem condenação nas verbas de sucumbência, em virtude do disposto no 

artigo 55, da Lei nº 9.099/95. EXPEÇA-SE o necessário à 

vinculação/liberação dos valores depositados. Após, AO ARQUIVO com 

baixa na distribuição. STO ANTÔNIO LEVERGER, 21 de março de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000859-90.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

VANDA DE ARRUDA SOUZA (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: 

1000859-90.2019.8.11.0053. REQUERENTE: VANDA DE ARRUDA SOUZA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 

9099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da 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, 21 de março de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000858-08.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

NOELDES PINTO (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):
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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: 

1000858-08.2019.8.11.0053. REQUERENTE: NOELDES PINTO REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 9099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da completa adimplência das obrigações 

assumidas, de acordo com o que foi noticiado pelas partes, mister a 

extinção da presente execução, nos termos do art. 924, II, do CPC. 

DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, EXTINGO a 

presente ação, à luz do art. 924, II, do CPC. Custas pelos embargantes. 

Sem condenação nas verbas de sucumbência, em virtude do disposto no 

artigo 55, da Lei nº 9.099/95. EXPEÇA-SE o necessário à 

vinculação/liberação dos valores depositados. Após, AO ARQUIVO com 

baixa na distribuição. STO ANTÔNIO LEVERGER, 21 de março de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000860-75.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

VANDA DE ARRUDA SOUZA (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: 

1000860-75.2019.8.11.0053. REQUERENTE: VANDA DE ARRUDA SOUZA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 

9099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da 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, 21 de março de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000863-30.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

VANDA DE ARRUDA SOUZA (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: 

1000863-30.2019.8.11.0053. REQUERENTE: VANDA DE ARRUDA SOUZA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 

9099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da 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, 21 de março de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000316-87.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MOREIRA DE JESUS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1000316-87.2019.8.11.0053. REQUERENTE: JOSE MOREIRA DE JESUS 

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER, ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 

da Lei n.º 9.099/95. Diante da inércia da parte requerente, mister 

considerarmos sua desistência em relação a esta demanda; assim, a 

extinção do processo, sem resolução de mérito, é medida que se impõe. 

Com efeito, passado longo hiato, a parte requerente não formulou qualquer 

outro pedido, ensejando, com isso, a presunção de que não mais quer 

prosseguir com esta demanda. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais 

consta dos autos, EXTINGO a presente demanda, à luz do art. 485, VIII, do 

Código de Processo Civil. Sem sustas. Sem honorários advocatícios. AO 

ARQUIVO com baixa na distribuição. Dou esta por publicada com a 

entrega na Escrivania. Dispensado o registro nos termos do Provimento nº 

42/2008-CGJ. STO ANTÔNIO LEVERGER, 21 de março de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1002599-83.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINIL RIBEIRO DA COSTA (AUTOR(A))

MAURIZIO DIAS SANTANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUSTAVO VIEIRA SILVA OAB - MT17636/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

José Lira da Silva Menezes (REU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1002599-83.2019.8.11.0053. AUTOR(A): LUCINIL RIBEIRO DA COSTA, 

MAURIZIO DIAS SANTANA REU: JOSÉ LIRA DA SILVA MENEZES 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. Mister a extinção deste processo sem a 

resolução de se mérito. Com efeito, os pedidos deduzidos pela parte 

requerente não se prestam à sanação de sua situação vivenciada. 

Noutras palavras, a ação de reintegração de posse não é o meio 

processual adequado in casu. Isto porque, a própria parte requerente 

reconheceu que devolveu o bem. Assim, percebe-se que não tinha 

intenção de manter sua posse. Outrossim, não se pode dizer que a posse 

mantida pelo requerido mostra-se viciada, já que, ao que parece, não 

encontra-se envolta em clandestinidade, violência ou precariedade. 

Infere-se dos autos que o requerido articulou todos os requisitos à 

completa e perfeita aquisição do imóvel. Se pende débito em nome da 

parte requerente, não á a ação de reintegração de posse o remédio 

adequado. A parte requerente deve aviar demanda judicial tendente à 

declaração de inexistência de débito, bem assim contra a parte passiva 

adequada (quem está cobrando e quem contratou o débito). Isto posto, e, 

pelo que mais consta dos autos, JULGO EXTINTO este processo com 

fundamento no art. 51, II e III, da Lei n.º 9099/95. Sem condenação nas 

verbas de sucumbência, em virtude do disposto no artigo 55, da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de 

praxe. STO ANTÔNIO LEVERGER, 21 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001403-78.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:
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REINALDO MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEBER JUNIOR STIEGEMEIER OAB - MT12198-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO ROGERIO DOS SANTOS (REQUERIDO)

JOAO BATISTA CORREA FILHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1001403-78.2019.8.11.0053. REQUERENTE: REINALDO MARTINS 

REQUERIDO: JOAO BATISTA CORREA FILHO, MAURO ROGERIO DOS 

SANTOS 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. Devidamente intimada, a parte requerida não apresentou qualquer 

tipo de defesa. Neste prisma, impende sejam a eles carreados os efeitos 

da revelia, à luz do art. 20 da Lei n.º 9.099/95. Isto posto, pelo que mais 

consta dos autos, JULGO PROCEDENTES os pedidos deduzidos por 

REINALDO MARTINS em face de JOAO BATISTA CORREA FILHO e 

MAURO ROGERIO DOS SANTOS, para condenar a parte requerida a pagar 

à parte requerente a quantia de R$ 16.544,11 (dezesseis mil, quinhentos e 

quarenta e quatro reais e onze centavos), atualizada pelo índice do INPC e 

com incidência de juros de um por cento ao mês desde a data do 

ajuizamento da ação. 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, 21 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001527-95.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JOSABETE DE SOUZA BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALOME DA SILVA BARROS OAB - MT260840-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: 

1001527-95.2018.8.11.0053. REQUERENTE: JOSABETE DE SOUZA 

BARROS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 

da Lei 9099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da completa adimplência 

das obrigações assumidas, de acordo com o que foi noticiado pelas 

partes, mister a extinção da presente execução, nos termos do art. 924, II, 

do CPC. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, 

EXTINGO a presente ação, à luz do art. 924, II, do CPC. Custas pelos 

embargantes. Sem condenação nas verbas de sucumbência, em virtude 

do disposto no artigo 55, da Lei nº 9.099/95. EXPEÇA-SE o necessário à 

vinculação/liberação dos valores depositados. Após, AO ARQUIVO com 

baixa na distribuição. STO ANTÔNIO LEVERGER, 21 de março de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000013-73.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

EDENESIO PINHEIRO GOMES BEZERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALOME DA SILVA BARROS OAB - MT260840-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: 

1000013-73.2019.8.11.0053. REQUERENTE: EDENESIO PINHEIRO GOMES 

BEZERRA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 

da Lei 9099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da completa adimplência 

das obrigações assumidas, de acordo com o que foi noticiado pelas 

partes, mister a extinção da presente execução, nos termos do art. 924, II, 

do CPC. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, 

EXTINGO a presente ação, à luz do art. 924, II, do CPC. Custas pelos 

embargantes. Sem condenação nas verbas de sucumbência, em virtude 

do disposto no artigo 55, da Lei nº 9.099/95. EXPEÇA-SE o necessário à 

vinculação/liberação dos valores depositados. Após, AO ARQUIVO com 

baixa na distribuição. STO ANTÔNIO LEVERGER, 21 de março de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001592-56.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

LILYANE GOMES DE AMORIM SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAIRAN SCHUMACHER OAB - MT20120-O (ADVOGADO(A))

SAULO VICTOR ARRAIS MALHEIROS NEVES OAB - MT15367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-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: 

1001592-56.2019.8.11.0053. REQUERENTE: LILYANE GOMES DE AMORIM 

SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 9099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Diante da inexistência de questões preliminares, bem assim pela 

desnecessidade de produção de outras demais provas, passa-se à 

análise do mérito da causa. O pedido exordial procede. Com efeito, parece 

hialino o defeito na prestação de serviços pela requerida, que não 

devolveu o cheque emitido em favor da parte requerente, a qual, com isso, 

ficou impedida de exercer os direitos de crédito contra a emissora do 

cheque. Parece inacreditável a postura do banco requerido que não 

procedeu à devolução do cheque, tal como lhe cabia. Outrossim, a demora 

em resolver a quizila instaurada, com a constante ida da parte requerente 

à agência bancária, revela o total desprezo da requerida em relação à 

situação vivenciada. A indenização material deve prosperar. Outrossim, 

ao contrário do que alega a defesa, à parte requerida cabia a 

comprovação dos fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito 

do autor. Porém, diante da inação da parte requerida, mister sua 

condenação. A requerida limitou-se a tentar afastar, sem qualquer êxito, a 

procedência dos pedidos exordiais, mas sem qualquer comprovação hábil 

à elisão de sua responsabilidade. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais 

consta dos autos, JULGO PROCEDENTES os pedidos deduzidos por 

LILYANE GOMES DE AMORIM SILVA em face de Banco Bradesco S/A, 

para: (i) condenar a parte requerida ré a pagar à parte requerente a 

quantia de R$ 267,50 (duzentos e sessenta e sete reais e cinquenta 

centavos), a título de danos materiais; e, (ii) condenar a parte requerida ré 

a pagar à parte requerente a quantia de R$ 3.000,00 (cinco mil reais), a 

título de danos morais, que devem ser corrigidos monetariamente pelo 

índice do INPC e incidir juros de um por cento desde a data da citação. 

Julgo extinto este processo com fundamento no artigo 269, 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, 21 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000153-73.2020.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:
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JOEL CORREA FERRAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO OAB - MT21892/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIC - CENTRAL DE IMOVEIS CUIABA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1000153-73.2020.8.11.0053. REQUERENTE: JOEL CORREA FERRAZ 

REQUERIDO: CIC - CENTRAL DE IMOVEIS CUIABA LTDA Vistos etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 9099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da existência de questões preliminares, 

passa-se a sua análise. A regra do art. 3º, I da Lei n.º 9099/95 é expressa 

no sentido da impossibilidade de tramitar pelo rito da lei dos Juizados 

Especiais, quando o objeto seja superior a 40 salários-mínimos. In casu, à 

luz do art. 292, II e VI, do CPC, a soma dos valores supera o limite dos 

Juizados Especiais. Assim, a extinção deste processo sem a resolução de 

seu mérito é a medida a ser imposta. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que 

mais consta dos autos, EXTINGO o presente processo sem a resolução de 

seu mérito, à luz do art. 51, IV, 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, 21 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000510-58.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

CLARINDA DO BOM DESPACHO ARRUDA (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:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-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: 

1000510-58.2017.8.11.0053. REQUERENTE: CLARINDA DO BOM 

DESPACHO ARRUDA REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos etc. Cuida-se de 

embargos de declaração opostos, aludindo omissão/contradição na 

decisão exarada. Postula pela sanação do vício. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Com razão a embargante. Efetivamente não foi 

apreciado o pedido aventado, que é devido em vista da falta de 

adimplemento da fatura. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, 

CONHEÇO dos embargos de declaração opostos, por tempestivos, mas, 

no mérito, DOU-LHES PROVIMENTO, para condenar a autora/embargada a 

pagar o valor descrito no pedido contraposto. Intimem-se. STO ANTÔNIO 

LEVERGER, 22 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010055-43.2011.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL JOAO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO DA SILVA NETO (REQUERIDO)

EDILSON PINHEIRO BORBA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

8010055-43.2011.8.11.0053. REQUERENTE: MANOEL JOAO DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: EDILSON PINHEIRO BORBA, SEBASTIAO DA SILVA NETO 

Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n.º 

9.099/95. Primeiramente, impõe considerar-se intimada a parte requerente, 

nos termos do parágrafo único, do art. 274, do CPC, pois que a missiva de 

intimação foi encaminhada ao endereço declinado nos autos, consoante 

certidão de ID. 30554005. Diante da inércia da parte requerente, mister 

considerarmos sua desistência em relação a esta demanda; assim, a 

extinção do processo, sem resolução de mérito, é medida que se impõe. 

Com efeito, passado longo hiato, a parte requerente não formulou qualquer 

outro pedido, ensejando, com isso, a presunção de que não mais quer 

prosseguir com esta demanda. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais 

consta dos autos, EXTINGO a presente demanda, à luz do art. 485, VIII, do 

Código de Processo Civil. Sem sustas. Sem honorários advocatícios. AO 

ARQUIVO com baixa na distribuição. Dou esta por publicada com a 

entrega na Escrivania. Dispensado o registro nos termos do Provimento nº 

42/2008-CGJ. STO ANTÔNIO LEVERGER, 22 de março de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010057-13.2011.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ZORAIDE BATEIS DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DOACY DA COSTA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNA THAISA DIAS PENACHIONI OAB - MT0014665A (ADVOGADO(A))

Joao Victor Toshio Ono Cardoso OAB - MT14051-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: 

8010057-13.2011.8.11.0053. REQUERENTE: ZORAIDE BATEIS DE SOUZA 

REQUERIDO: DOACY DA COSTA Vistos etc. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei n.º 9.099/95. Primeiramente, impõe considerar-se 

intimada a parte requerente, nos termos do parágrafo único, do art. 274, 

do CPC, pois que a missiva de intimação foi encaminhada ao endereço 

declinado nos autos, consoante certidão de ID. 30554005. Diante da 

inércia da parte requerente, mister considerarmos sua desistência em 

relação a esta demanda; assim, a extinção do processo, sem resolução 

de mérito, é medida que se impõe. Com efeito, passado longo hiato, a parte 

requerente não formulou qualquer outro pedido, ensejando, com isso, a 

presunção de que não mais quer prosseguir com esta demanda. 

DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, EXTINGO a 

presente demanda, à luz do art. 485, VIII, do Código de Processo Civil. Sem 

sustas. Sem honorários advocatícios. AO ARQUIVO com baixa na 

distribuição. Dou esta por publicada com a entrega na Escrivania. 

Dispensado o registro nos termos do Provimento nº 42/2008-CGJ. STO 

ANTÔNIO LEVERGER, 22 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011889-13.2013.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON MACIEL DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONCIO PINHEIRO DA SILVA NETO OAB - MT0014377A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIO DE CONFECCOES ZEFERINO LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO HARGESHEIMER CUBITZA OAB - MT10742-O (ADVOGADO(A))

THIAGO SILVEIRA OAB - MT12963-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: 

8011889-13.2013.8.11.0053. REQUERENTE: CLEITON MACIEL DE 

CARVALHO REQUERIDO: COMERCIO DE CONFECCOES ZEFERINO LTDA - 

ME Vistos etc. Cuidam-se de embargos de declaração opostos aludindo 

omissão em sentença exarada. Com razão o embargante. Mister 

retificar-se a sentença exarada nos termos seguintes: “Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 9099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Desnecessária a realização de perícia 

grafotécnica, já que os fatos são perceptíveis icto oculi. 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 
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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 CLEITON MACIEL DE CARVALHO. 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”. Intimem-se. STO ANTÔNIO LEVERGER, 22 de março de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Comarca de São Félix do Araguaia

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 6/2020-CNPar

A Dra JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA, MMª. Juíza de Direito e Diretora do 

Foro desta Comarca de São Félix do Araguaia - MT, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, etc.

 Dispõe sobre o atendimento aos advogados, membros do Ministério 

Púbico e Defensores Públicos, com o fechamento das portas do Fórum da 

Comarca de São Félix do Araguaia, no período de 20/03/2020 a 

20/04/2020, em decorrência das medidas temporárias de prevenção no 

contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus).

 RESOLVE:

 Art. 1º. Em atenção ao disposto na Portaria Conjunta n. 249, de 18 de 

março de 2020, do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a partir 

do dia 20/03/2020, os atendimentos aos advogados, membros do 

Ministério Púbico e Defensores Públicos, pelo Gabinete da Segunda Vara 

Cível e Criminal da Comarca de São Félix do Araguaia, será realizado de 

forma gradual por e-mail, ligação telefônica e, se necessário, por 

videoconferência, por qualquer ferramenta tecnológica que sirva.

 Parágrafo único. O atendimento pela Secretaria (carga, protocolos, 

informações) se dará por e-mail institucional: HYPERLINK 

"mailto:sfa.2civel@tjmt.jus.br" sfa.2civel@tjmt.jus.br e HYPERLINK 

"mailto:sfa.2criminal@tjmt.jus.br" sfa.2criminal@tjmt.jus.br e/ou por meio de 

ligação ao servidor escalado para o plantão semanal, através do telefone 

(66) 99206-8130.

 Art. 2º Para que o atendimento seja realizado, deverá ser enviado e-mail 

para um dos seguintes endereços, os quais serão acessados pela 

Assessoria em pelo menos dois períodos diários distintos: HYPERLINK 

"mailto:tais.oliveira@tjmt.jus.br" tais.oliveira@tjmt.jus.br e HYPERLINK 

"mailto:wesley.silva@tjmt.jus.br" wesley.silva@tjmt.jus.br

 § 1º. Em caso de urgência, deve haver ligação telefônica para um dos 

seguintes números:

 Taís Marceli Garcia de Oliveira: (66) 99656-0614

Wesley Jorge da Silva: (66) 98452-1150

 §2º. Se o caso não for de urgência, fica a assessoria autorizada a 

determinar que o interessado faça a comunicação por e-mail.

 §3º. Se houver necessidade de videoconferência, o interessado será 

orientado pelos assessores do horário e forma em que será feita.

 Art. 3º. Esta portaria passa a vigorar a partir da presente data.

 São Félix do Araguaia, 20 de março de 2020

 Janaína Cristina de Almeida

 Juíza de Direito e Diretora do Foro

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000091-78.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO DA SILVA REZENDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

 

PROCESSO n. 1000091-78.2019.8.11.0017 POLO ATIVO:TIAGO DA SILVA 

REZENDE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR POLO PASSIVO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

São Félix do Araguai Data: 21/05/2020 Hora: 14:30, no endereço: 

AVENIDA GOVERNADOR JOSÉ FRAGELLI, 786, CENTRO, S FÉLIX 

ARAGUAIA - MT - CEP: 78670-000 . 23 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: 1000392-25.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MARTA DA SILVA MILHOMEM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO SOUSA SETUBA MILHOMEM OAB - GO0045732A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALE PRESENTE S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000392-25.2019.8.11.0017 POLO ATIVO:MARIA MARTA 

DA SILVA MILHOMEM ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: BRUNO SOUSA 

SETUBA MILHOMEM POLO PASSIVO: VALE PRESENTE 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: São Félix do Araguai Data: 

21/05/2020 Hora: 14:00 , no endereço: AVENIDA GOVERNADOR JOSÉ 

FRAGELLI, 786, CENTRO, S FÉLIX ARAGUAIA - MT - CEP: 78670-000 . 23 

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: 1000242-44.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA ROSA DE AZEVEDO OLIVEIRA SECCHI OAB - SP170025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000242-44.2019.8.11.0017 POLO ATIVO:SOLANGE DA 

SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARTA ROSA DE AZEVEDO 

OLIVEIRA SECCHI 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 Sala: Conciliação - Juizado Data: 25/09/2020 Hora: 13:15 , no 

endereço: AVENIDA GOVERNADOR JOSÉ FRAGELLI, 786, CENTRO, S 

FÉLIX ARAGUAIA - MT - CEP: 78670-000 . 23 de março de 2020 (Assinado 

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

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 133375 Nr: 369-04.2016.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wesley Vieira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Rachid Hallila Vieira - 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070224/3/2020 Página 726 de 758



OAB:10560

 Portanto, em observância ao artigo 44, caput e § 2.º do Código Penal, 

SUBSTITUO a pena privativa de liberdade aplicada por uma restritiva de 

direitos, consistente em prestação pecuniária de 1 (um) salário mínimo 

vigente à época de execução da pena, nos termos do artigo 45, §1.º, do 

Código Penal.Após o trânsito em julgado desta decisão, em audiência 

admonitória a ser designada, caberá definir a forma de pagamento e a 

entidade destinatária da prestação pecuniária, a qual deverá ser 

comunicada a respeito, com remessa de cópia da presente sentença. .Na 

hipótese, diante da ausência de pedidos formulados pelas vítimas e 

requerimento expresso na inicial acusatória, deixo de fixar o valor para a 

reparação dos prejuízos. Providências finais:Condeno o réu em custas 

processuais na forma do artigo 804 do Código de Processo 

Penal.Oportunamente, após o trânsito em julgado dessa decisão, 

tomem-se as seguintes providências:1)- Lance-se o nome do réu no rol 

dos culpados;2)-Oficie-se ao Cartório Eleitoral desta comarca, informando 

a suspensão dos direitos políticos do condenado;3)- Comuniquem-se os 

órgãos de registros; 4)- Expeçam-se guias de execução penal;5)- após, 

não havendo pendência, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias.6)- Oficie-se ao DETRAN sob a proibição do autor 

de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor durante 

seis meses a contar da data do trânsito em julgado da sentença. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.São Félix do Araguaia/MT, 20 de março de 2020.Janaína 

Cristina de AlmeidaJuíza de Direito

Comarca de São José dos Quatro Marcos

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000377-53.2020.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARCOS DE PAIVA (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. 1000377-53.2020.8.11.0039 POLO ATIVO:JOSE MARCOS 

DE PAIVA 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 Audiência Juizado 

Especial Cível Data: 20/05/2020 Hora: 13:30 , no endereço: FÓRUM DES. 

JOÃO DA CUNHA CAVALCANTI, RUA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, 

S/N, VISTA ALEGRE, S JOSÉ Q MARCOS - MT - CEP: 78285-000 . 23 de 

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

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Comarca de Sapezal

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N.º 15/2020-DF

O DOUTOR DANIEL DE SOUSA CAMPOS, MERITÍSSIMO JUIZ DIRETOR DO 

FORO DA COMARCA DE SAPEZAL, ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO 

DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS ETC.

Considerando a epidemia decorrente do COVID-19 – Novo Coronavírus - e 

as disposições estabelecidas nas Portarias-Conjuntas n. 247/2020 de 16 

de março de 2020 e 249/2020 de 18 de março de 2020;

RESOLVE:

Art. 1º - A partir do dia 20/03/2020 até o dia 20/04/2020, os atendimentos 

aos advogados, membros do Ministério Púbico e Defensores Públicos na 

secretária e no gabinete da Vara Única da Comarca de Sapezal serão 

realizados prioritariamente por e-mail e telefone.

§1º - Para a secretária deverá ser utilizado o e-mail institucional 

(sap.unica@tjmt.jus.br) e/ou por meio de ligação ao servidor escalado 

para o plantão semanal, no seguinte número (65) 99949-3799.

§2º - Para o gabinete deverá ser utilizado o e-mail institucional 

(sap.gabinete@tjmt.jus.br) e/ou pelo seguinte telefone: (65) 99338-0198.

Art. 2º - O atendimento no gabinete da Vara Única da Comarca de Sapezal 

será realizado também por videoconferência, devendo efetuar contato 

prévio com o gabinete, através do e-mail: sap.gabinete@tjmt.jus.br, para o 

regular agendamento.

Parágrafo único - O atendimento por videoconferência é estritamente 

direcionado para processos urgentes e não se aplica aos casos em que 

se objetiva apenas a movimentação processual, nesta hipótese o 

andamento pretendido pelo causídico poderá ser solicitado na forma 

indicada no artigo 1º.

Art. 3º - As dúvidas decorrentes da interpretação ou omissões desta 

Portaria serão sanadas pela assessoria do Juízo.

Art. 4° - Esta portaria entra em vigor na presente data.

Art. 5º - Publique-se no DJE e afixe-se cópia da presente no portão de 

entrada do prédio do fórum e se remetam cópias à Presidência do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, à Corregedoria-Geral da Justiça, ao 

Ministério Público Local, à Defensoria Pública Local, à Delegacia de Polícia 

Civil Local, ao Comandante do Batalhão da Polícia Militar desta Comarca e 

ao Presidente da Subseção da OAB/MT.

Sapezal/MT, 20 de março de 2020.

Daniel de Sousa Campos

Juiz de Direito e Diretor do Foro

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000539-62.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

ADUBOS ARAGUAIA IND E COM LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILDO RAIMUNDO DE FREITAS OAB - GO22146 (ADVOGADO(A))

GECIVALDO FERREIRA DE OLIVEIRA OAB - GO37773 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OLDEMAR EICHELT (EXECUTADO)

 

ATO ORDINATÓRIO, Intima-se a parte autora do inteiro teor da decisão 

prolatada nos autos, bem como para proceder o recolhimento da custa de 

diligência do Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000129-67.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO FERREIRA CEBALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL EVANGELISTA DA SILVA OAB - MT0020590A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE SAPEZAL (REU)

 

ATO ORDINATÓRIO, Intima-se o Município de Sapezal por meio de seu 

Procurador Jurídico para apresentar contestação nos autos deste 

processo dentro do prazo legal.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 78175 Nr: 2058-65.2014.811.0078

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUÁRIA SCHEFFER LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENZO GARCIA - OAB:338.008, 

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - OAB:6848

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIS ZANON - OAB:MT 

9.975-A

 SENTENÇA

Trata-se de cumprimento de sentença em que, intimado, o executado 

efetuou o pagamento do débito exequendo.

Após, expedido o competente alvará de levantamento em favor da parte 
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exequente, a executada postulou pela extinção do feito.

É o necessário. Fundamento. Decido.

 Considerando o adimplemento da obrigação imposta por meio de 

sentença, nos termos do art. 924, inciso II do Código de Processo Civil, 

extingo o processo.

 Sem custas e honorários.

 Com o trânsito em julgado, arquive-se.

 P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 78435 Nr: 2170-34.2014.811.0078

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INBRANDS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BUBANS & ROHDEN LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA BARBARA DE 

OLIVEIRA SODRE - OAB:13333, FABIANA MENDES DE CASTRO - 

OAB:332.046 SP, Fayrouz Mahala Arfox - OAB:13033, LEILAINE 

PEREIRA MORAES - OAB:22750/O, ROSELY CRISTINA MARQUES CRUZ 

- OAB:SP 178.930

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Considerando a publicação da sentença no DJe, certifique-se a Secretaria 

o trânsito em julgado e, nada sendo requerido em 30 (trinta) dias, 

remetam-se os autos ao arquivo, mediante adoção das formalidades e 

anotações de praxe.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 91161 Nr: 1063-81.2016.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILDA FATIMA BAMPI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MAURO MOYSES JUNIOR - 

OAB:14536

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, impõe-se a improcedência da demanda, eis que ausentes 

elementos da efetiva relação jurídica entre as partes. ANTE ao exposto, 

julgo e declaro extinto, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 

487, I, do NCPC o pedido deduzido na exordial.Condeno a requerente ao 

pagamento de custas e despesas processuais, todavia, valores só 

poderão ser cobrados se houver comprovação da modificação no estado 

econômico do vencido no prazo de até cinco anos contados do trânsito 

em julgado dessa decisão, nos termos do art. 98, §3º, do NCPC.Deixo de 

condenar ao pagamento de honorários advocatícios face a revelia da 

parte demandada. Transitada em julgado e cumpridas as demais 

formalidades de praxe, o que deve ser certificado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 95985 Nr: 3100-81.2016.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: LUCI VANIA CONCI CASAGRANDE EPP - 

SUPERMERCADO REAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADIONER FERREIRA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA ALVES 

MARINO DA SILVA - OAB:5155/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Analisando os autos, verifico que a parte executada reside na zona rural, 

razão pela qual a exequente, para viabilizar a citação, recolheu os valores 

relativos à diligência do Oficial de Justiça. Todavia, por um lapso, foi 

expedida carta de citação por correio, a qual retornou com resultado 

negativo, posto que sequer houve a procura do citando, visto que seu 

endereço, conforme já mencionado, se situa na zona rural.

Diante disso, expeça-se mandado de citação da parte ré, observando-se 

que os valores atinentes à diligência do meirinho foram, noutra 

oportunidade, recolhidos pela exequente.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 98277 Nr: 849-56.2017.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONICLEY DANTAS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICIA ECHER - OAB:12274

 DECISÃO

Homologo a desistência da testemunha Aline da Conceição de Souza 

manifestada pelo Ministério Público (ref. 94).

Considerando as disposições da Portaria Conjunta n° 249, de 18 de março 

de 2020, do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, da 

Recomendação n° 62, de 17 de março de 2020, do Conselho Nacional de 

Justiça e da Resolução n° 313, de 19 de março de 2020, do Conselho 

Nacional de Justiça, redesigno à audiência outrora agendada, para o dia 

25 de agosto de 2020, às 12h45min.

Intimem-se as testemunhas arroladas.

Ciência ao MPE e a Defesa.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 98649 Nr: 1030-57.2017.811.0078

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PIVA & FADANELLI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL JOILSON DE OLIVEIRA MOTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ FARIA - OAB:MT 

10.917-A, RODRIGO DIRENE DE MORAIS - OAB:13878

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINGO O PROCESSO, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso IV, do Novo Código de Processo 

Civil.Condeno a parte requerente ao pagamento de custas e despesas 

processuais.Deixo de condenar em honorários advocatícios em face da 

falta de resistência da parte ré.Transitada em julgado, arquive-se com as 

devidas baixas.P.R.I.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 99071 Nr: 1234-04.2017.811.0078

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MICHELS DE OLIVEIRA 

- OAB:7.300/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANE TERESINHA ERDTMANN - 

OAB:7.343

 DESPACHO

Considerando as disposições contidas na Portaria Conjunta n° 249, de 18 

de março de 2020, do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, da 

Recomendação n° 62, de 17 de março de 2020, do Conselho Nacional de 

Justiça e da Resolução n° 313, de 19 de março de 2020, do Conselho 

Nacional de Justiça, redesigno a audiência outrora agendada, para o dia 

26 de maio de 2020, às 13h45min.

Intimem-se as partes por intermédio de seus patronos constituídos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 103278 Nr: 3282-33.2017.811.0078

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERSON CHAVES NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S.A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE BARBOSA - 

OAB:15056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

GERSON CHAVES NUNES ajuizou ação declaratória de inexistência de 

débito c/c indenização por danos morais em face de TELEFÔNICA BRASIL 

S/A, ambos devidamente qualificados nos autos.

Recebida a exordial, foi determinada a intimação da requerente para que 

comprovasse a hipossuficiência financeira alegada (ref. 4).

Certidão de transcurso de prazo na ref. 11.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

 Decido.

O artigo 321, parágrafo único, do CPC, autoriza o indeferimento da inicial 

se o autor não cumprir a diligência, sendo prescindível a intimação 

pessoal, já que parte autora deixou de demonstrar seu interesse 

processual (art. 330, IV).

No caso em apreço, apesar de devidamente intimada, a parte autora não 

atendeu a determinação judicial de emenda da inicial no prazo legal, ou 

seja, não demonstrou a hipossuficiência alegada e tampouco promoveu o 

recolhimento das custas e taxas de distribuição, sequer apresentou 

justificativa plausível para não tê-lo feito.

Assim, considerando a inércia da parte requerente, INDEFIRO a petição 

inicial e determino a extinção do presente feito, sem resolução de mérito, 

nos termos do artigo 485, I, c/c artigo 321, paragrafo único, ambos do 

NCPC.

 Com base no princípio da causalidade, condeno a parte autora ao 

pagamento de custas e despesas processuais.

Deixo de condenar em honorários porque não houve a citação da parte 

contrária.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas 

necessárias.

P.R.I.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 104668 Nr: 3983-91.2017.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANO SOUSA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEILAINE PEREIRA MORAES - 

OAB:22750/O

 DECISÃO

Homologo a desistência da oitiva da vítima Francisca Gardene Barbosa de 

Souza manifestada pelo Ministério Público (ref. 81).

Considerando as disposições da Portaria Conjunta n° 249, de 18 de março 

de 2020, do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, da 

Recomendação n° 62, de 17 de março de 2020, do Conselho Nacional de 

Justiça e da Resolução n° 313, de 19 de março de 2020, do Conselho 

Nacional de Justiça, redesigno à audiência outrora agendada, para o dia 

25 de agosto de 2020, às 15h30min.

Intimem-se as testemunhas arroladas.

Ciência ao MPE e a Defesa.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 107038 Nr: 179-81.2018.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENÍCIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

SAPEZAL - OAB:

 DESPACHO

Considerando as disposições da Portaria Conjunta n° 249, de 18 de março 

de 2020, do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, da 

Recomendação n° 62, de 17 de março de 2020, do Conselho Nacional de 

Justiça e da Resolução n° 313, de 19 de março de 2020, do Conselho 

Nacional de Justiça, redesigno à audiência outrora agendada, para o dia 

25 de agosto de 2020, às 14h30min.

Intimem-se as testemunhas arroladas.

Ante o teor das certidões de ref. 59 e 67, abra-se vista ao Ministério 

Público para a tentativa de localização do réu Benício da Silva e da 

testemunha Lusia Chumoski da Silva.

Ciência ao MPE e a Defesa.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 110021 Nr: 2085-09.2018.811.0078

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MJLDN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ FARIAS - 

OAB:10917, PEDRO ELISIO DE PAULA NETO - OAB:13.071

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO MICHELS DE 

OLIVEIRA - OAB:7.300/MT

 DESPACHO

Considerando as disposições contidas na Portaria Conjunta n° 249, de 18 

de março de 2020, do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, da 

Recomendação n° 62, de 17 de março de 2020, do Conselho Nacional de 

Justiça e da Resolução n° 313, de 19 de março de 2020, do Conselho 

Nacional de Justiça, redesigno a audiência outrora agendada, para o dia 

04 de junho de 2020, às 13h45min.

Intimem-se as partes por intermédio de seu patrono.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 110652 Nr: 2439-34.2018.811.0078

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROFORT COMERCIO DE PRODUTOS 

AGROPECUARIOS LTDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ONEI EDIO GIONGO, DILCE APARECIDA 

PALUDO GIONGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CRISTINA VIEIRA - 

OAB:22.756, Ronie Jacir Thomazi - OAB:9877/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINGO O PROCESSO, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso IV, do Novo Código de Processo 

Civil.Condeno a parte requerente ao pagamento de custas e despesas 

processuais.Deixo de condenar em honorários advocatícios em face da 

falta de resistência da parte ré.Transitada em julgado, arquive-se com as 

devidas baixas.P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 115132 Nr: 5114-67.2018.811.0078

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CASTORINA OLIVEIRA GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIVINO MARQUES GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEILAINE PEREIRA MORAES - 

OAB:22750/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Indefiro o pedido retro de citação por edital, posto que no extrato do 

Sistema Bacenjud acostado à ref. 21 consta endereço diverso do 

informado na exordial.

Diante disso, expeça-se carta precatória de citação à Comarca de Campo 

Novo, no endereço: Avenida Florianópolis, n. 691, Centro.

Com o retorno da missiva, manifeste-se a requerente em 15 (quinze) dias.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 125581 Nr: 914-46.2020.811.0078

 AÇÃO: Pedido de Prisão Preventiva->Pedido de Prisão->Medidas 
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Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SDSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILSON EDUARDO 

CARNELOSSI PONCIANO - OAB:26986

 DECISÃO

 Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela 

defesa técnica de SAMUEL DE SOUZA RIBEIRO, já qualificado nos autos, 

alegando, em síntese, a inexistência dos requisitos do artigo 312, do CPP e 

seus bons predicados pessoais.

Instado, o Ministério Público opinou pelo indeferimento do pedido (ref. 25).

 É o breve relato.

 Decido.

Da análise dos autos, verifica-se que permanecem inalteradas as razões 

que ensejaram a decretação da prisão preventiva, na medida em que a 

defesa não acostou aos autos nenhum fato novo apto a ensejar a 

revogação da segregação cautelar, sendo que a manutenção do cárcere 

continua imprescindível para salvaguardar a garantia da ordem pública e a 

instrução criminal.

Quanto aos predicados pessoais, sabe-se que eventuais condições 

pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a 

segregação cautelar, quando, presentes, outros requisitos de ordem 

objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, 

devidamente explicitados na decisão anteriormente prolatada.

Por fim, demonstrada a imprescindibilidade da prisão preventiva do 

acusado, não há que se falar em revogação ou substituição por outra 

medida cautelar (art. 319, do CPP), haja vista estarem presentes os 

pressupostos autorizadores da medida extrema, consoante determina o 

artigo 282, § 6º, do Código de Processo Penal.

 Posto isto, adotando o parecer ministerial, INDEFIRO o pedido de 

revogação da prisão preventiva do acusado SAMUEL DE SOUZA RIBEIRO.

Ciência ao MPE e a Defesa.

Aguarde-se a distribuição da Ação Penal e apense-se. Após, arquivem-se 

os autos com as baixas de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 85219 Nr: 2232-40.2015.811.0078

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIRLEI DE FÁTIMA FLORÊNCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12082/MT, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - OAB:MT 

17550, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesse sentido, assevera a jurisprudência: “PREVIDENCIÁRIO E 

PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. FALECIMENTO 

DO AUTOR NO CURSO DO PROCESSO. INTIMAÇÃO DO REPRESENTANTE 

LEGAL PARA A REGULARIZAÇÃO DO PÓLO PASSIVO. NÃO INDICAÇÃO 

DE HERDEIROS OU REPRESENTANTE LEGAL DO ESPÓLIO. EXTINÇÃO. 

ART. 267, IV, DO CPC. 1. Em razão do falecimento do autor, foi concedido 

prazo para que os eventuais herdeiros se habilitassem nos autos e 

promovessem os atos necessários para a correção do pólo ativo no 

presente processo, tendo em vista que, sobrevindo no curso da ação o 

óbito do autor, seus herdeiros adquirem o direito de se habilitarem como 

sucessores. 2. Nos casos em que, mesmo intimados validamente, após a 

informação do falecimento do autor, não há habilitação de herdeiros ou de 

dependentes já cadastrados pelo de cujus junto à previdência social, 

conforme determina o art. 112, da Lei nº 8.213/91; o processo deve ser 

extinto sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, IV, do CPC, em 

razão da ausência da parte ativa como pressuposto de desenvolvimento 

válido e regular do processo. 3. Dar provimento ao reexame necessário, 

para determinar a extinção do processo sem resolução do mérito, nos 

termos do art. 267, IV, do CPC e julgar prejudicada a apelação do INSS.A 

Turma, à unanimidade, deu provimento à remessa para determinar a 

extinção do processo sem resolução de mérito e julgou prejudicada a 

apelação do INSS.” (TRF1-AC 0034641-97.2001.4.01.3400, 

DESEMBARGADOR FEDERAL CANDIDO MORAES, TRF1 - SEGUNDA 

TURMA, e-DJF1 DATA:12/02/2014 PAGINA:192.) Ante o exposto, 

EXTINGO O PROCESSO, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 

485, inciso IV, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários. Após o trânsito em julgado, arquivem-se.

 P. R. I.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 112615 Nr: 3586-95.2018.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ROGÉRIO INACIO DA SILVA, JOSÉ 

NILTON NASCIMENTO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO ELISIO DE PAULA 

NETO - OAB:13.071

 DESPACHO

Considerando as disposições da Portaria Conjunta n° 249, de 18 de março 

de 2020, do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, da 

Recomendação n° 62, de 17 de março de 2020, do Conselho Nacional de 

Justiça e da Resolução n° 313, de 19 de março de 2020, do Conselho 

Nacional de Justiça, redesigno à sessão de julgamento pelo Tribunal do 

Júri, para o dia 18 de maio de 2020, às 08h00min.

Intimem-se as testemunhas arroladas.

Oficie-se requisitando a escolta dos acusados.

Expeça-se o necessário

Ciência ao MPE e a Defesa.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 121588 Nr: 2821-90.2019.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JSDSP, SKFDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS SILAS DE PADUA 

ALVES - OAB:19984/O, RAFAEL EVANGELISTA DA SILVA - 

OAB:20590/O

 Despacho

Prossiga-se no cumprimento da decisão exarada na ref. 132, 

remetendo-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 123231 Nr: 3490-46.2019.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDSV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO ELISIO DE PAULA 

NETO - OAB:13.071

 DESPACHO

Considerando as disposições da Portaria Conjunta n° 249, de 18 de março 

de 2020, do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, da 

Recomendação n° 62, de 17 de março de 2020, do Conselho Nacional de 

Justiça e da Resolução n° 313, de 19 de março de 2020, do Conselho 

Nacional de Justiça, redesigno à audiência outrora agendada, para o dia 

12 de maio de 2020, às 09h00min.

Consigno que a oitiva da vítima será na modalidade de depoimento 

especial, em sala previamente preparada, na forma preconizada pela Lei 

nº 13.431/2017, razão pela qual deverá a ofendida ser intimada para 

comparecer 30 (trinta) minutos antes do horário designado.

 Intimem-se a psicóloga e a assistente social, integrantes da equipe 

multidisciplinar desta Comarca, para, de forma antecipada, tomar 

conhecimento dos autos e recepcionar a chegada da ofendida neste 

Fórum.

Intimem-se as testemunhas arroladas.

Oficie-se requisitando a escolta do acusado.
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Ciência ao MPE e a Defesa.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 123480 Nr: 3612-59.2019.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO FERREIRA DA CUNHA, LUCAS GEAN 

TRINDADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILSON EDUARDO 

CARNELOSSI PONCIANO - OAB:26986

 DESPACHO

Considerando as disposições da Portaria Conjunta n° 249, de 18 de março 

de 2020, do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, da 

Recomendação n° 62, de 17 de março de 2020, do Conselho Nacional de 

Justiça e da Resolução n° 313, de 19 de março de 2020, do Conselho 

Nacional de Justiça, redesigno à audiência outrora agendada, para o dia 

15 de maio de 2020, às 13h00min.

Intimem-se as testemunhas arroladas.

Oficie-se requisitando a escolta dos acusados.

Ciência ao MPE e a Defesa.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 124271 Nr: 149-75.2020.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO FRANCISCO DA SILVA, JOADIL 

SOUZA DOS SANTOS FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONAS DUARTE DE ARAUJO - 

OAB:25807/0

 DESPACHO

Considerando as disposições da Portaria Conjunta n° 249, de 18 de março 

de 2020, do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, da 

Recomendação n° 62, de 17 de março de 2020, do Conselho Nacional de 

Justiça e da Resolução n° 313, de 19 de março de 2020, do Conselho 

Nacional de Justiça, redesigno à audiência outrora agendada, para o dia 

25 de maio de 2020, às 16h00min.

Intimem-se as testemunhas arroladas.

Oficie-se requisitando a escolta do acusado.

Ciência ao MPE e a Defesa.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 124768 Nr: 463-21.2020.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADCN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIONE PEREIRA 

BOAVENTURA - OAB:27707/O

 Ante o exposto, CONCEDO LIBERDADE PROVISÓRIA A ANTÔNIO DA 

CONCEIÇÃO NASCIMENTO, mediante o cumprimento das seguintes 

medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CPP):1- 

Comparecimento bimestral neste juízo para informar endereço atualizado e 

justificar suas atividades;2- Proibição de ausentar-se da Comarca de 

Sapezal/MT, por prazo superior a 15 (quinze) dias, sem prévia autorização 

judicial;4- Comparecimento a todos os atos processuais;5- Proibição de 

cometer novos ilícitos penais.Cientifique-se o acusado de que o 

descumprimento das medidas impostas poderá acarretar, dentre outras 

consequências, a DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, conforme 

preceitua o art. 282, §4º do CPP.Expeça-se alvará de soltura em favor do 

acusado, devendo ser colocado em liberdade se por outro motivo não 

deva permanecer preso.Ciência ao MPE.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 89988 Nr: 724-25.2016.811.0078

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAXIMILIANO BREMEM CAMP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A, 

ADEMIR FERREIRA PINTO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ FARIA - OAB:MT 

10.917-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:5699, RODRIGO SIMAO DO NASCIMENTO - 

OAB:16919

 DESPACHO

Considerando as disposições contidas na Portaria Conjunta n° 249, de 18 

de março de 2020, do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, da 

Recomendação n° 62, de 17 de março de 2020, do Conselho Nacional de 

Justiça e da Resolução n° 313, de 19 de março de 2020, do Conselho 

Nacional de Justiça, redesigno a audiência outrora agendada, para o dia 

04 de junho de 2020, às 13h00min.

Intimem-se as partes por intermédio de seu patrono.

Expeça-se carta precatória ao requerido Ademir Ferreira Pinto, intimando-o 

acerca da data alhures indicada para que compareça a fim de prestar seu 

depoimento pessoal.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 100736 Nr: 2035-17.2017.811.0078

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACIR PRESTES MACEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAYNE ANDRADE COTRIM 

ARANTES - OAB:12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Considerando as disposições contidas na Portaria Conjunta n° 249, de 18 

de março de 2020, do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, da 

Recomendação n° 62, de 17 de março de 2020, do Conselho Nacional de 

Justiça e da Resolução n° 313, de 19 de março de 2020, do Conselho 

Nacional de Justiça, redesigno a audiência outrora agendada, para o dia 

26 de maio de 2020, às 15h15min.

Intime-se a requerente por intermédio de seu patrono.

Intime-se o demandado mediante remessa dos autos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 108975 Nr: 1359-35.2018.811.0078

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENAIR ORNIESKI DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAYNE ANDRADE COTRIM 

ARANTES - OAB:12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Considerando as disposições contidas na Portaria Conjunta n° 249, de 18 

de março de 2020, do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, da 

Recomendação n° 62, de 17 de março de 2020, do Conselho Nacional de 

Justiça e da Resolução n° 313, de 19 de março de 2020, do Conselho 

Nacional de Justiça, redesigno a audiência outrora agendada, para o dia 

26 de maio de 2020, às 14h45min.

Intime-se a requerente por intermédio de seu patrono.

Intime-se o demandado mediante remessa dos autos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos
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 Cod. Proc.: 110031 Nr: 2094-68.2018.811.0078

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIA MARISE DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAYNE ANDRADE COTRIM 

ARANTES - OAB:12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Considerando as disposições contidas na Portaria Conjunta n° 249, de 18 

de março de 2020, do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, da 

Recomendação n° 62, de 17 de março de 2020, do Conselho Nacional de 

Justiça e da Resolução n° 313, de 19 de março de 2020, do Conselho 

Nacional de Justiça, redesigno a audiência outrora agendada, para o dia 

26 de maio de 2020, às 15h30min.

Intime-se a requerente por intermédio de seu patrono.

Intime-se o demandado mediante remessa dos autos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 113515 Nr: 4155-96.2018.811.0078

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA VERONICA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12082/MT, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - OAB:MT 

17550, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Considerando as disposições contidas na Portaria Conjunta n° 249, de 18 

de março de 2020, do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, da 

Recomendação n° 62, de 17 de março de 2020, do Conselho Nacional de 

Justiça e da Resolução n° 313, de 19 de março de 2020, do Conselho 

Nacional de Justiça, redesigno a audiência outrora agendada, para o dia 

26 de maio de 2020, às 15h00min.

Intime-se a requerente por intermédio de seu patrono.

Intime-se o demandado mediante remessa dos autos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 121026 Nr: 2588-93.2019.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALEXANDRE COSTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LARISSA ALÉCIO SILVA - 

OAB:14.530

 DESPACHO

Considerando as disposições da Portaria Conjunta n° 249, de 18 de março 

de 2020, do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, da 

Recomendação n° 62, de 17 de março de 2020, do Conselho Nacional de 

Justiça e da Resolução n° 313, de 19 de março de 2020, do Conselho 

Nacional de Justiça, redesigno à audiência outrora agendada, para o dia 

08 de maio de 2020, às 13h00min.

Intimem-se as testemunhas arroladas.

Oficie-se requisitando a escolta do acusado.

Ciência ao MPE e a Defesa.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 123484 Nr: 3613-44.2019.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERSON VIEIRA DA SILVA, ISAQUE 

CAETANO GALDINO DA SILVA, DANIEL SANTOS SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO TAGLIARI - 

OAB:27485/A, MARINALVA RAMOS RODRIGUES - OAB:12462

 DESPACHO

Considerando as disposições da Portaria Conjunta n° 249, de 18 de março 

de 2020, do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, da 

Recomendação n° 62, de 17 de março de 2020, do Conselho Nacional de 

Justiça e da Resolução n° 313, de 19 de março de 2020, do Conselho 

Nacional de Justiça, redesigno à audiência outrora agendada, para o dia 

08 de maio de 2020, às 16h15min.

Intimem-se as testemunhas arroladas.

Oficie-se requisitando a escolta dos acusados.

Ciência ao MPE e a Defesa (os réus Daniel e Isaque constituíram 

advogados, os quais foram devidamente cadastrados).

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 123800 Nr: 3733-87.2019.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURA CRISTINA DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE NARDI - 

OAB:24.204, DOUGLAS SILAS DE PADUA ALVES - OAB:19984/O

 DESPACHO

Considerando as disposições da Portaria Conjunta n° 249, de 18 de março 

de 2020, do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, da 

Recomendação n° 62, de 17 de março de 2020, do Conselho Nacional de 

Justiça e da Resolução n° 313, de 19 de março de 2020, do Conselho 

Nacional de Justiça, redesigno à audiência outrora agendada, para o dia 

08 de maio de 2020, às 14h30min.

Intimem-se as testemunhas arroladas.

Oficie-se requisitando a escolta da acusada.

Ciência ao MPE e a Defesa.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 124097 Nr: 35-39.2020.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

SAPEZAL - OAB:

 DESPACHO

Considerando as disposições da Portaria Conjunta n° 249, de 18 de março 

de 2020, do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, da 

Recomendação n° 62, de 17 de março de 2020, do Conselho Nacional de 

Justiça e da Recomendação n° 313, de 19 de março de 2020, do Conselho 

Nacional de Justiça, redesigno à audiência outrora agendada, para o dia 

05 de maio de 2020, às 13h00min.

Intimem-se as testemunhas arroladas.

Oficie-se requisitando a escolta do acusado.

Ciência ao MPE e a Defesa.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 124247 Nr: 131-54.2020.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LORAYNE DE ARAÚJO SILVA, FRANCIELLY 

ETIENE PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS DUARTE DE ARAUJO - 

OAB:25807/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONAS DUARTE DE ARAUJO - 

OAB:25807/0

 Quanto a preliminar de inépcia por falta de individualização da conduta por 
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não ter sido apontado o núcleo do verbo do tipo que teria incorrido a 

acusada Lorayne de Araújo Silva, verifico que razão não assiste a 

defesa, isto porque, em leitura atenta, a denúncia aponta claramente que a 

conduta da acusada foi ao menos a de guardar e manter em depósito, 

sendo que pelos indícios até então existente a conduta se amolda ao 

tráfico, assim, observo que a denúncia descreve o crime que, em tese, foi 

praticado, e individualiza a participação da denunciada no ato ilícito e, 

portanto, atende a todos as exigências dos requisitos previstos no artigo 

41 do Código de Processo, motivo pelo qual afasto a preliminar 

apontada.Quanto ao pedido de nulidade de provas suscitado pela defesa 

de Lorayne de Araújo Silva, vejo que o momento não é oportuno para essa 

análise, deixando para apreciar essa questão no decorrer da instrução 

criminal.Sendo assim, considerando que as defesas apresentas pelas 

denunciadas não são suficientes para ilidir a materialidade e os indícios de 

autoria que emergem dos autos em epígrafe e que a peça inicial preenche 

os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, e se encontram 

presentes as condições da ação, recebo a denúncia ofertada na forma 

em que foi posta em juízo, dando a acusada Francielly Etiene Pereira da 

Silva como incursa na prática dos crimes tipificados descritos nos artigos 

33, caput, e 33, §1º, III, c/c artigo 40, VI, da Lei n° 11.343/2006, e artigos 

229 e 218-B do Código Penal e a acusada Lorayne de Araújo Silva como 

incursa na prática dos crimes tipificados descritos nos artigos 33, caput, 

c/c artigo 40, VI, da Lei n° 11.343/2006Na forma do artigo 56 da lei de 

regência, DESIGNO O DIA 30 DE ABRIL DE 2020, ÀS 16H00MIN para 

realização da audiência de instrução e julgamento. Intimem-se as 

testemunhas arroladas.Oficie-se requisitando a escolta da 

acusada.Ciência ao MPE e a defesa.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 112366 Nr: 3450-98.2018.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO SOUSA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

SAPEZAL - OAB:

 DESPACHO

Considerando as disposições da Portaria Conjunta n° 249, de 18 de março 

de 2020, do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, da 

Recomendação n° 62, de 17 de março de 2020, do Conselho Nacional de 

Justiça e da Resolução n° 313, de 19 de março de 2020, do Conselho 

Nacional de Justiça, redesigno à audiência outrora agendada para 

interrogatório do réu, para o dia 25 de agosto de 2020, às 16h30min.

Ante o teor da certidão de ref.138, oficie-se requisitando a escolta do 

acusado.

Ciência ao MPE e a Defesa.

 Cumpra-se

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 113473 Nr: 4130-83.2018.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÉRICA DE LIMA ARRUDA - 

OAB:RO/8092, SIDNEI GONÇALVES PEREIRA - OAB:8093

 DESPACHO

Considerando as disposições da Portaria Conjunta n° 249, de 18 de março 

de 2020, do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, da 

Recomendação n° 62, de 17 de março de 2020, do Conselho Nacional de 

Justiça e da Resolução n° 313, de 19 de março de 2020, do Conselho 

Nacional de Justiça, redesigno à audiência outrora agendada, para o dia 

25 de agosto de 2020, às 16h45min.

Intimem-se as testemunhas arroladas.

Ciência ao MPE e a Defesa.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 81251 Nr: 735-88.2015.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L M MARIANO TRANSPORTES-ME, 

LINDINALVA MARAN MARIANO, LUDGERO ZANONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Trata-se de cumprimento de sentença promovido por BANCO BRADESCO 

S/A em desfavor de L M MARIANO TRANSPORTES ME, LINDINALVA 

MARAN MARIANO e LUDGERO ZANONI, todos devidamente qualificados 

nos autos.

Após o regular trâmite processual, sobreveio manifestação da parte 

exequente afirmando ter entabulado acordo com os executados, visando 

pôr fim à demanda (ref. 121).

 É O RELATÓRIO.

DECIDO.

 Considerando que as partes são capazes, assim como que a composição 

foi subscrita por procuradores com poderes expressos para transigir, 

bem como que o objeto do pacto é lícito, possível e determinado, tendo 

sido observada forma prescrita ou não defesa em Lei (art. 104, do CC), 

afigura-se imperiosa a homologação do acordo.

Assim, tendo em vista a aparente regularidade das cláusulas e registrado 

que se tratam de direitos disponíveis, HOMOLOGO a transação de ref. 67 

para que surta os efeitos jurídicos e legais e, nos termos do art. 487, 

inciso III, alínea “b”, do CPC/15, extingo o processo.

 Custas e honorários contratuais nos termos pactuados.

Com o trânsito em julgado, arquive-se.

 Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 104856 Nr: 4091-23.2017.811.0078

 AÇÃO: Produção Antecipada de Provas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BASF S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACS TADEU VENTURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA BIRAL VIEIRA DA 

CUNHA MARTINS - OAB:246397 SP, CRISTIANO DINIZ DA SILVA - 

OAB:17613, MARCELO JUNQUEIRA INGLEZ DE SOUZA - OAB:182514 

SP, TATIANA TIBERIO LUZ - OAB:196959

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte requerente na pessoa de seu(a) advogado(a) a se 

manifestar nos autos quanto a juntada da proposta dos honorários do 

perito nomeado nos autos, nos termos da r. Decisão de ref. 47.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 92933 Nr: 1635-37.2016.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCI VANIA CONCI CASAGRANDE EPP - 

SUPERMERCADO REAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISE KELI MADUREIRA 

LAVARDA - OAB:24.911/O, MARIA DE FATIMA ALVES MARINO DA 

SILVA - OAB:5155/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte autora na pessoa de seu(a)advogado(a)a se manifestar 

nos autos quanto a devolução da Carta Precatória (Tangará da Serra)à 

ref. 78, no prazo de 05 (cinco)dias.

Citação

Citação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1000553-46.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

JOZELIO MONTEIRO LEITE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEILAINE PEREIRA MORAES OAB - MT22750/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL OLIVEIRA (REU)
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

SAPEZAL VARA ÚNICA DE SAPEZAL Av. Pirambóia, 800, CENTRO, 

SAPEZAL - MT - CEP: 78000-000 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DANIEL DE 

SOUSA CAMPOS PROCESSO n. 1000553-46.2019.8.11.0078 Valor da 

causa: R$ 584,06 ESPÉCIE: [Pagamento em Consignação]

->CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO (32) POLO ATIVO: Nome: JOZELIO 

MONTEIRO LEITE Endereço: Rua Jundiá, 108, Jardim Águas clara, 

SAPEZAL - MT - CEP: 78000-000 POLO PASSIVO: Nome: RAFAEL 

OLIVEIRA 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, 

levantar o depósito ou oferecer resposta, no prazo legal. 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: "Na data de 

04/06/2019 o Autor foi contemplando em uma carta de crédito pela 

empresa multimarcas consórcios, nessa ocasião, tomara conhecimento 

que seu nome se encontra se com restrições no CCF (Cadastro de 

Emitente de Cheques Sem Fundos). Naquela oportunidade, descobrira que 

a restrição se originou da emissão, e não pagamento, do cheque 

nº.850086, da conta corrente nº 27.181-0, sacado contra o Banco do 

Brasil S/A, no valor de R$ 270,00(duzentos e setenta reais). É o que se 

depreende, inclusive, da análise da microfilmagem do cheque em liça, ora 

carreado. No entanto, o autor não faz ideia quem seja o credor da referida 

cártula, bem como, desconhece o endereço do mesmo, isso devido ao 

longo lapso transcorrido de sua emissão. Apesar disso, o autor deseja 

saldar o débito" DECISÃO: "(...)Noutro giro, defiro o depósito da quantia 

oferecida, que deverá ser efetuado na conta única no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas e comprovado no autos. Comprovado nos autos o 

depósito, OFICIE-SE a agência do Banco do Brasil de Sapezal/MT para 

promover a exclusão do cheque do cadastro de emitentes de cheque sem 

fundos(CCF) no prazo de 05(cinco) dias.Ressalto que tal medida não é 

irreversível, podendo ser revertida a qualquer momento, não acarretando 

prejuízo algum, mormente pelo fato do depósito do valor devidamente 

atualizado. Após, citem-se o requerido por edital para levantar o depósito 

ou oferecer resposta, no prazo legal.Havendo prestações periódicas, uma 

vez consignada à primeira, fará o autor consignar as vincendas 

sucessivamente, sem qualquer formalidade, desde que o faça até 05 

(cinco) dias contados da data do vencimento de cada uma conforme o 

artigo 540, Código de Processo Civil.(...) 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, BARBARA SABIONI VALADARES 

TENROLLER, digitei. SAPEZAL, 22 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.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010215-17.2016.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANE VOGT (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NOVA PONTOCOM COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE VICENTE OLIVEIRA SANTOS DA PAZ OAB - RJ0201080A 

(ADVOGADO(A))

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL DESPACHO Processo: 

8010215-17.2016.8.11.0078. REQUERENTE: ADRIANE VOGT REQUERIDO: 

NOVA PONTOCOM COMERCIO ELETRONICO S.A. Considerando o 

pagamento voluntário e a expedição de alvará eletrônico, arquivem-se os 

autos imediatamente com as baixas necessárias. SAPEZAL, 23 de março 

de 2020. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz(a) de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000420-67.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUE C RIBAS & CIA LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUAN EUZEBIO DEBO ORTH OAB - MT24546/O (ADVOGADO(A))

JOSE LEONARDO DO NASCIMENTO OLIVEIRA OAB - MT24949/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ILDOMIR SCAPINELLO - ME (REU)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL DECISÃO Processo: 

1000420-67.2020.8.11.0078. AUTOR: HENRIQUE C RIBAS & CIA LTDA - 

EPP REU: ILDOMIR SCAPINELLO - ME Trata-se de ação de execução de 

título extrajudicial proposta por HENRIQUE C RIBAS & CIA LTDA em face de 

ILDOMIR SCAPINELLO ME, ambos devidamente qualificados. Em síntese, 

aduziu ser credor da executada da quantia de R$ 3.328,32 (três mil, 

trezentos e vinte e oito reais e trinta e dois centavos). Assevera que a 

parte executada está inadimplente com as obrigações contraídas por nota 

promissória, razão pela qual pugna pela concessão de tutela de urgência, 

para o fim de que seja oficiada à Prefeitura Municipal de Sapezal, para que 

esta que esta promova o bloqueio do pagamento em favor do executado, 

posto que ele estaria prestando serviços à municipalidade, Junto da 

exordial foram colacionados os documentos de fls. 16/34. É o relatório. 

Decido. No que dispõe o art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ou 

seja, extrai-se do referido dispositivo que o julgador tem que se convencer 

de que o direito é provável para conceder a tutela provisória, como 

também há necessidade da urgência, pois a demora poderá comprometer 

a realização imediata ou futura do direito. No caso em tela, tenho que o 
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pedido liminar não merece prosperar, uma vez que, embora esteja 

comprovada a existência da dívida, não há comprovação de que a 

devedora esteja alienando bens de forma fraudulenta, sendo certo que, da 

análise dos autos, inexistem substratos concretos que indiquem que a 

parte executada tenha a pretensão de não pagar o débito junto ao 

exequente ou que não esteja em condições de adimplir sua obrigação. 

Dessa forma, com base na motivação supra, INDEFIRO o pedido de tutela 

de urgência. Ao mesmo tempo, nos termos art. 829 do NCPC, determino a 

citação do executado para, em três dias, pagar a dívida. Nos termos do 

enunciado 97 do FONAJE ("A multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC/2015 

aplica-se aos Juizados Especiais Cíveis, ainda que o valor desta, somado 

ao da execução, ultrapasse o limite de alçada; a segunda parte do referido 

dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, indevidos honorários 

advocatícios de dez por cento"), deixa-se de fixar honorários 

advocatícios. Determino a expedição de mandado de citação, penhora e 

avaliação, nos termos do §1º do art. 829, que dispõe o seguinte: “Do 

mandado de citação constarão, também, a ordem de penhora e a 

avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o 

não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com 

intimação do executado”. Caso o executado não seja localizado para ser 

citado, o oficial de justiça deverá proceder na forma do art. 830 do NCPC e 

a parte exequente, nos termos do § 2º do referido dispositivo legal. 

Efetuada a penhora, o devedor será intimado a comparecer à audiência de 

conciliação, quando poderá oferecer embargos (art. 52, IX), por escrito ou 

verbalmente (art. 53, § 1º da Lei n. 9.099/95). Intimem-se. Cumpra-se. 

Sapezal/MT, 23 de março de 2020. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000223-49.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE SICATI CABALLERO DE SOUSA (EXEQUENTE)

ADNILSON CORDEIRO DE SOUSA CABALLERO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CRISTINA VIEIRA OAB - MT0022756A (ADVOGADO(A))

ANDERSON CESAR FREI ALEXO OAB - MT7069-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ROBERTO NUNES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL DECISÃO Processo: 

1000223-49.2019.8.11.0078. EXEQUENTE: ADNILSON CORDEIRO DE 

SOUSA CABALLERO, ELIANE SICATI CABALLERO DE SOUSA 

EXECUTADO: CARLOS ROBERTO NUNES DA SILVA Cite-se, através de 

Oficial de Justiça, o executado para, em três dias, pagar a dívida. Nos 

termos do enunciado 97 do FONAJE ("A multa prevista no art. 523, § 1º, 

do CPC/2015 aplica-se aos Juizados Especiais Cíveis, ainda que o valor 

desta, somado ao da execução, ultrapasse o limite de alçada; a segunda 

parte do referido dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, indevidos 

honorários advocatícios de dez por cento"), deixa-se de fixar honorários 

advocatícios. Determino a expedição de mandado de intimação, penhora e 

avaliação, nos termos do §1º do art. 829, que dispõe o seguinte: “Do 

mandado de citação constarão, também, a ordem de penhora e a 

avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o 

não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com 

intimação do executado”. Caso o executado não seja localizado para ser 

citado/intimado, o oficial de justiça deverá proceder na forma do art. 830 

do NCPC e a parte exequente, nos termos do § 2º do referido dispositivo 

legal. Efetuada a penhora, o devedor será intimado a comparecer à 

audiência de conciliação, quando poderá oferecer embargos (art. 52, IX), 

por escrito ou verbalmente (art. 53, § 1º da Lei n. 9.099/95). Intimem-se. 

Cumpra-se. Sapezal/MT, 23 de março de 2020. DANIEL DE SOUSA 

CAMPOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000414-60.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO INACIO FEYH - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEILAINE PEREIRA MORAES OAB - MT22750/O-O (ADVOGADO(A))

ANTONIO INACIO FEYH OAB - 212.425.269-00 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO DE MELO VASCONCELOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL DECISÃO Processo: 

1000414-60.2020.8.11.0078. REQUERENTE: ANTONIO INACIO FEYH - ME 

REPRESENTANTE: ANTONIO INACIO FEYH REQUERIDO: BRUNO DE MELO 

VASCONCELOS Cite-se o executado para, em três dias, pagar a dívida. 

Nos termos do enunciado 97 do FONAJE ("A multa prevista no art. 523, § 

1º, do CPC/2015 aplica-se aos Juizados Especiais Cíveis, ainda que o 

valor desta, somado ao da execução, ultrapasse o limite de alçada; a 

segunda parte do referido dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, 

indevidos honorários advocatícios de dez por cento"), deixa-se de fixar 

honorários advocatícios. Determino a expedição de mandado de intimação, 

penhora e avaliação, nos termos do §1º do art. 829, que dispõe o 

seguinte: “Do mandado de citação constarão, também, a ordem de 

penhora e a avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo 

verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se 

auto, com intimação do executado”. Caso o executado não seja localizado 

para ser citado/intimado, o oficial de justiça deverá proceder na forma do 

art. 830 do NCPC e a parte exequente, nos termos do § 2º do referido 

dispositivo legal. Efetuada a penhora, o devedor será intimado a 

comparecer à audiência de conciliação, quando poderá oferecer 

embargos (art. 52, IX), por escrito ou verbalmente (art. 53, § 1º da Lei n. 

9.099/95). Intimem-se. Cumpra-se. Sapezal/MT, 23 de março de 2020. 

DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000771-74.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

MARQUEZIN COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEILAINE PEREIRA MORAES OAB - MT22750/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL JOILSON DE OLIVEIRA MOTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL SENTENÇA Processo: 

1000771-74.2019.8.11.0078. REQUERENTE: MARQUEZIN COMERCIO DE 

MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME REQUERIDO: MANOEL 

JOILSON DE OLIVEIRA MOTA MARQUEZIN COMERCIO DE MATERIAIS 

PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME ajuizou ação de cobrança em face de 

MANOEL JOILSON DE OLIVEIRA MOTA, ambos devidamente qualificados 

nos autos. Após regular trâmite processual, a parte autora informou que 

não tem mais interesse no prosseguimento da demanda, consoante 

petição retro. Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Decido. 

Considerando o relatado, HOMOLOGO a desistência ao feito manifestada 

e, em consequência, EXTINGO O PROCESSO, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, VIII, do Novo Código de Processo Civil e 

Enunciado n. 90 do FONAJE. Sem custas e honorários. Tendo em vista a 

preclusão lógica, reconhece-se o trânsito em julgado (art. 1.000 do NCPC). 

Cumpridas as determinações, arquive-se. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Sapezal/MT, 22 de março de 2020. DANIEL DE SOUSA 

CAMPOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000405-69.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

DATACON CONSULTORIA E CONTABILIDADE EIRELI - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO JARDIM DRIEMEYER OAB - MT7684-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AE TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERIDO)

ADELAR JOSE FERREIRA ALVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL SENTENÇA Processo: 

1000405-69.2018.8.11.0078. REQUERENTE: DATACON CONSULTORIA E 

CONTABILIDADE EIRELI - EPP REQUERIDO: AE TRANSPORTES LTDA - ME, 

ADELAR JOSE FERREIRA ALVES DATACON CONSULTORIA E 

CONTABILIDADE EIRELI EPP ajuizou ação de cobrança em face de AE 

TRANSPORTES LTDA ME, ambos devidamente qualificados nos autos. 

Após regular trâmite processual, a parte autora informou que não tem mais 

interesse no prosseguimento da demanda, consoante petição retro. 

Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Decido. Considerando o 

relatado, HOMOLOGO a desistência ao feito manifestada e, em 

consequência, EXTINGO O PROCESSO, sem resolução do mérito, nos 

termos do artigo 485, VIII, do Novo Código de Processo Civil e Enunciado n. 

90 do FONAJE. Sem custas e honorários. Tendo em vista a preclusão 

lógica, reconhece-se o trânsito em julgado (art. 1.000 do NCPC). 

Cumpridas as determinações, arquive-se. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Sapezal/MT, 22 de março de 2020. DANIEL DE SOUSA 

CAMPOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000337-85.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA DAS DORES MOTA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEISE KELI MADUREIRA LAVARDA OAB - MT24911/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARGARETE KLEEMANN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL SENTENÇA Processo: 

1000337-85.2019.8.11.0078. REQUERENTE: ELZA DAS DORES MOTA - ME 

REQUERIDO: MARGARETE KLEEMANN ELZA DAS DORES MOTA ME 

ajuizou ação de cobrança em face de MARGARETE KLEEMANN, ambos 

devidamente qualificados nos autos. Após regular trâmite processual, a 

parte autora informou que não tem mais interesse no prosseguimento da 

demanda, consoante petição retro. Vieram-me os autos conclusos. É o 

relatório. Decido. Considerando o relatado, HOMOLOGO a desistência ao 

feito manifestada e, em consequência, EXTINGO O PROCESSO, sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do Novo Código de 

Processo Civil e Enunciado n. 90 do FONAJE. Sem custas e honorários. 

Tendo em vista a preclusão lógica, reconhece-se o trânsito em julgado 

(art. 1.000 do NCPC). Cumpridas as determinações, arquive-se. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sapezal/MT, 22 de março de 2020. 

DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010303-31.2011.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO SIPAUBA DE SOUSA JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLLIANA PORTES SODEIRO OAB - MT0011078A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTES SATELITE LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMARO DE OLIVEIRA FALCÃO OAB - MT14522-O (ADVOGADO(A))

LARISSA FERNANDA DIAS AZOIA OAB - MT0016273A (ADVOGADO(A))

DENISE ALVES DA CUNHA OAB - MT10110-O (ADVOGADO(A))

ANTONIO AUGUSTO CALDERARO DIAS OAB - MT3549-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRESSA CALVOSO CARVALHO DE MENDONÇA OAB - MT6173-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL SENTENÇA Processo: 

8010303-31.2011.8.11.0078. EXEQUENTE: ANTONIO SIPAUBA DE SOUSA 

JUNIOR EXECUTADO: TRANSPORTES SATELITE LTDA - ME Trata-se de 

cumprimento de sentença promovido por ANTÔNIO SIPAUBA DE SOUSA 

JUNIOR em desfavor de TRANSPORTES SATELITE LTDA ME, devidamente 

qualificados nos autos. Empreendidas diligências expropriatórias, restaram 

os atos frustrados ante a não localização de bens. Instado a se 

manifestar, o exequente quedou-se inerte. Vieram os autos conclusos. É o 

relatório. Decido. O artigo 53, §4º, da Lei nº 9.099/95, estabelece que não 

encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor. No caso 

em tela, denota-se que a parte autora, mesmo intimada através de seu 

advogado, não promoveu os atos de diligências que lhe competiam, não 

restando outra alternativa senão extinguir o processo, em face de não ter 

a parte interessada promovido o regular andamento do feito, 

especialmente a indicação de bens do executado passíveis de penhora a 

fim de quitar o débito remanescente. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o 

presente feito, com base no artigo 53, §4º, da Lei nº 9.099/95. Caso haja 

interesse, proceda-se à devolução dos documentos ao exequente e 

expeça-se a respectiva certidão de crédito. Sem custas e honorários. 

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as devidas baixas. 

P.R.I. Sapezal/MT, 23 de março de 2020. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010143-98.2014.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

E. C. ZANIN - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA ALVES MARINO DA SILVA OAB - MT0005155A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REISLA REGINA SILVA DA VITORIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL SENTENÇA Processo: 

8010143-98.2014.8.11.0078. REQUERENTE: E. C. ZANIN - ME REQUERIDO: 

REISLA REGINA SILVA DA VITORIA Trata-se de cumprimento de sentença 

promovido por E C ZANIN ME em desfavor de REISLA REGINA SILVA DA 

VITÓRIA, devidamente qualificados nos autos. Empreendidas diligências 

expropriatórias, restaram os atos frustrados ante a não localização de 

bens. Instado a se manifestar, o exequente quedou-se inerte. Vieram os 

autos conclusos. É o relatório. Decido. O artigo 53, §4º, da Lei nº 9.099/95, 

estabelece que não encontrado o devedor ou inexistindo bens 

penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os 

documentos ao autor. No caso em tela, denota-se que a parte autora, 

mesmo intimada através de seu advogado e pessoalmente, não promoveu 

os atos de diligências que lhe competiam, não restando outra alternativa 

senão extinguir o processo, em face de não ter a parte interessada 

promovido o regular andamento do feito, especialmente a indicação de 

bens do executado passíveis de penhora a fim de quitar o débito 

remanescente. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com 

base no artigo 53, §4º, da Lei nº 9.099/95. Caso haja interesse, 

proceda-se à devolução dos documentos ao exequente e expeça-se a 

respectiva carta de crédito. Sem custas e honorários. Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos com as devidas baixas. P.R.I. Sapezal/MT, 

23 de março de 2020. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000416-30.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

AFONSO HENRIQUE DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL SENTENÇA Processo: 

1000416-30.2020.8.11.0078. AUTOR: AFONSO HENRIQUE DA SILVA REU: 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. Trata-se de ação de inexistência de débito c/c 

indenização por danos morais proposta por AFONSO HENRIQUE DA 

SILVA em face de TELEFÔNICA BRASIL S/A, ambos devidamente 

qualificados nos autos. Compulsado detidamente o fólio processual, 

constato ter sido ajuizada, pelo mesmo autor, demanda similar à presente, 

constando as mesmas partes, pedido e causa de pedir, consoante se 

infere dos autos n. 1000356-57.2020.811.0078, em trâmite perante este 

Juízo. É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil consagrou a teoria 
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da tríplice identidade para arrolar os elementos da ação ou da causa e 

para identificar consequentemente a existência de litispendência (art. 337, 

§§1º a 4º, do NCPC). Uma ação é idêntica à outra quando possui as 

mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Verifica-se 

litispendência quando reproduz ação anteriormente ajuizada, ou seja, há 

litispendência quando se repete ação que já está em curso. No caso em 

tela, observa-se que entre o presente feito e o processo código 

1000356-57.2020.811.0078, em curso nesta mesma Vara, a identidade de 

partes, pedido e causa de pedir, de modo a configurar o instituto da 

litispendência, devendo ser extinto o presente feito porque foi ajuizado 

posteriormente. POSTO ISSO, com base na motivação supra, JULGO 

extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso 

V do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários. Registrada a 

sentença, certifique-se o trânsito em julgado e, após, arquivem-se os 

autos, com as cautelas legais. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Sapezal/MT, 23 de março de 2020. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de 

Direito

Comarca de Tabaporã

Vara Única

Intimação

Despacho Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000153-47.2020.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCILA AJALA PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS OAB - MT21081-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CATALINA AJALA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TABAPORÃ DESPACHO Processo: 1000153-47.2020.8.11.0094. 

REQUERENTE: MARIA LUCILA AJALA PEREIRA DOS SANTOS 

REQUERIDO: CATALINA AJALA Vistos. Consta dos autos, que Catalina 

Ajala é interditada, contudo, sua genitora que possuía sua curatela veio a 

óbito, de modo que Catalina passou a residir com sua irmã, ora requerente, 

razão pela qual requer seja declarada curadora da requerida. Entretanto, 

em que pese a requerente ter acostado aos autos relatório de andamento 

processual é certo que não possui decisão ou outro ato que faz prova da 

aludida interdição da requerida. Destarte, INTIME-SE a parte requerente 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte aos autos, documentos que 

comprovem a aludida interdição de CATALINA AJALA, sob pena de 

preclusão. Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem manifestação da 

parte requerente, certifique-se e tornem os autos conclusos. Rafael Depra 

Panichella Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000093-74.2020.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

PAULISTA MONTAGENS INDUSTRIAIS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLY DE MOURA NOGUEIRA OAB - MT0017585A (ADVOGADO(A))

GISELI CAMARGO LIMA GONCALVES OAB - MT27203/O 

(ADVOGADO(A))

DANIELY NEVES LAURO OAB - MT24285/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REI DO GRAO COMERCIO DE CEREAIS LTDA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TABAPORÃ Impu ls i on a m e n t o  p o r  C e r t i d ã o  P r o c e s s o : 

1000093-74.2020.8.11.0094; Valor causa: R$ 6.278,40; Tipo: Cível; 

Espécie: MONITÓRIA (40)/[Cheque, Correção Monetária, Rescisão / 

Resolução]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora 

do expediente: Sim/Não. Impulsiono os presentes autos, com a finalidade 

de intimar a parte autora, na pessoa de suas advogadas, para que, no 

prazo legal, proceda com o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, 

para o cumprimento do mandado de citação expedido no ID. 30604254 e já 

encaminhado à Central de Mandados da Comarca de Sorriso-MT. 

TABAPORÃ, 23 de março de 2020 EDAIANE NOVAIS DE SOUZA Técnica 

Judiciário(a) SEDE DO VARA ÚNICA DE TABAPORÃ E INFORMAÇÕES: 

Rua Carlos Roberto Platero, s/n, Qd 134, CENTRO, TABAPORÃ - MT - CEP: 

78563-000 TELEFONE: (66) 35571116

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000095-44.2020.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

J. C. M. DA SILVA & CIA LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELY NEVES LAURO OAB - MT24285/O (ADVOGADO(A))

MARLY DE MOURA NOGUEIRA OAB - MT0017585A (ADVOGADO(A))

GISELI CAMARGO LIMA GONCALVES OAB - MT27203/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REI DO GRAO COMERCIO DE CEREAIS LTDA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TABAPORÃ PROCESSO Nº  1000095-44 .2020.8 .11 .0094  

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Impulsiono os presentes autos, com a 

finalidade de intimar a parte requerente, na pessoa de seus advogados, 

para que, no prazo legal, providenciem o pagamento da diligência do Sr. 

oficial de justiça, junto a Comarca de Sorriso/MT, para o cumprimento do 

mandado de citação, na mencionada localidade. Tabaporã-MT, 23 de 

março de 2020 (Assinado Digitalmente) GESTOR(A) JUDICIÁRIO(A) SEDE 

DO VARA ÚNICA DE TABAPORÃ E INFORMAÇÕES: Rua Carlos Roberto 

Platero, s/n, Qd 134, CENTRO, TABAPORÃ - MT - CEP: 78563-000 

TELEFONE: (66) 35571116

Comarca de Tapurah

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000352-95.2018.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

GUSTAVO AMATO PISSINI OAB - MT13842-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOACIR BACHIEGA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE TAPURAH 

DESPACHO Número do Processo: 1000352-95.2018.8.11.0108 

REQUERENTE: REQUERENTE: BANCO DO BRASIL SA REQUERIDO: 

REQUERIDO: MOACIR BACHIEGA Vistos, etc. Devolva-se ao juízo 

deprecante com as nossas homenagens. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Tapurah/MT, data do sistema. BRUNO CÉSAR SINGULANI 

FRANÇA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000230-48.2019.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

TAPURAH JUÍZO DA VARA ÚNICA Processo nº : 

1000230-48.2019.8.11.0108 Impulsionamento por Certidão CERTIFICO que 

a contestação é tempestiva, razão pela qual impulsiono os autos para 

promover a intimação da parte autora, por seu procurador, para no prazo 

de 15 dias manifestar-se em impugnação a contestação. Tapurah/MT, 23 

de março de 2020. (Assinado digitalmente) Alessandra Neves de Sousa 
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Analista Judiciária

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 63066 Nr: 1062-35.2018.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI ELIAS DE SOUZA, MARCELO DE 

SOUZA ARAUJO, RONIERI RAMOS NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADONIS FERNANDO VIEGAS 

MARCONDES - OAB:21061/O, João Batista Santos Souza - 

OAB:MT/22806, MOISES LEITE DA SILVA - OAB:24277/O

 Ante o exposto, REVOGO DA PRISÃO PREVENTIVA decretada em 

desfavor do acusado RONIERI RAMOS NUNES.

 Sendo essa a situação – de revogação da prisão provisória – impõe-se a 

fixação das medidas cautelares alternativas, relegando a medida extrema 

para segundo plano. Com fundamento no artigo 316 do CPP, e fixo as 

seguintes condições:

a) Comparecimento mensal em Juízo para justificar suas atividades e 

atualizar seu endereço, com base no art. 319, inciso I, do Código de 

Processo Penal, com proibição de mudar de endereço sem autorização;

 b) Proibição de acesso e frequência a bares, prostíbulos, bocas de fumo, 

locais em que há consumo de drogas ilícitas, e festas em locais públicos, 

onde haja venda e ingestão de bebidas alcoólicas, na forma do art. 319, 

inciso II, do CPP;

c) Proibição de ausentar-se da Comarca de Sinop/MT por mais de 15 

(quinze) dias, sem a prévia autorização do Juízo;

d) Comparecimento obrigatório a todos os atos processuais;

e) monitoração eletrônica;

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000784-80.2019.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA NUNES MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA BELLEZE SILVA OAB - MT9601-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO EDUCACIONAL PONTO DE MUTACAO LTDA - ME (REQUERIDO)

COLEGIO UNIVERSAL LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TAPURAH SENTENÇA Processo: 

1000784-80.2019.8.11.0108. REQUERENTE: ROSANGELA NUNES 

MIRANDA REQUERIDO: CENTRO EDUCACIONAL PONTO DE MUTACAO 

LTDA - ME, COLEGIO UNIVERSAL LTDA - ME Vistos etc., Fundamento e 

Decido. Trata-se de Ação Restituição c/c Indenização por Danos Morais 

proposta por Rosangela Nunes Miranda em desfavor de Centro 

Educacional Ponto de Mutação LTDA ME e Colégio Universal LTDA ME. 

Inicialmente deixo de analisar o pedido de Justiça Gratuita requerido pela 

parte autora em sua exordial devido ausência de elementos (provas) que 

comprovem a necessidade do pedido aliado ao fato de não haver 

condenação em custas, despesas processuais e honorários advocatícios 

neste momento processual. Com efeito, a solução do litígio não demanda 

muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil/2015 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. 

A parte autora alega que celebrou Contrato de Prestação de Serviços 

Educacionais, em data de 16.11.2016 para cursar Mestrado em Educação 

na modalidade EAD/Semi Presencial. Que para tanto efetuou o pagamento 

de R$ 200,00 (duzentos reais) referente a inscrição para o curso, 30 

(trinta) parcelas mensais no valor de R$ 495,00 (quatrocentos e noventa e 

cinco reais) mais o valor de R$ 3.400,00 (três mil e quatrocentos reais) de 

orientação de dissertação, gastando um total de R$ 18.450,00 (dezoito mil 

quatrocentos e cinquenta reais). Que durante a realização do curso 

recebeu a informação de que as rés estavam regularmente cadastras no 

MEC, mas em fevereiro de 2019 ouviu boatos de que as rés não estariam 

com seu cadastro regularizado junto à referida instituição, assim entrou 

em contato com as mesmas solicitando informações sobre a situação, não 

recebendo informações até a presente data e ao buscar informações no 

sitio do MEC não localizou qualquer cadastro ou autorização para as rés 

realizarem curso pós graduação “stricto senso”. As rés foram 

devidamente citadas, sendo a ré Colégio Universal LTDA ME em data de 

28.8.2019, conforme Aviso de Recebimento constante no id. 23794359 e a 

ré Centro Educacional Ponto de Mutação LTDA ME, em data de 29.8.2019, 

conforme Aviso de Recebimento constante no id. 24220682, e no entanto, 

não compareceram à Audiência de Conciliação, realizada em data de 

24.9.2016 (id. 24534405) o que as tornou revel. A controvérsia dos autos 

cinge em estabelecer se a parte autora tem direito a restituição dos 

valores pagos a título de inscrição, mensalidade e orientação de 

dissertação, bem como a ocorrência de danos morais em relação aos 

fatos ocorridos. O reconhecimento dos efeitos da revelia não é absoluto, 

uma vez que a presunção de veracidade pode ser afastada diante das 

circunstâncias dos autos, mormente pela regra do artigo 370 do Código de 

Processo Civil/2015, que caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento das 

partes, determinar as provas necessárias à instrução do processo, 

indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias. De outro 

lado, no presente caso a procedência da pretensão contida na inicial, com 

o reconhecimento dos efeitos da revelia, é medida que se impõe, 

mormente porque as rés, devidamente citadas e intimadas não 

compareceram a audiência de instrução e não contestaram a presente 

ação, momento em que poderiam refutar os fatos alegados pela parte 

autora. Ademais quando da intimação das partes rés estas foram 

devidamente advertidas dos efeitos da revelia. No entanto, diante do 

princípio do livre convencimento do juiz, tenho que os elementos de provas 

constantes nos autos, corroborado com a revelia do réu, impõe o 

reconhecimento da prescindibilidade da produção de provas em audiência, 

o que autoriza o julgamento antecipado do feito. Partindo dessa premissa, 

entendo que os fatos alegados pela parte autora, somente não se 

reputarão verdadeiros, quando do contrário resultar da convicção do juiz. 

Assim, outro caminho não há a não ser aplicar os efeitos da revelia e 

julgar procedente a pretensão. Ademais analisando detidamente os autos 

tem-se que a parte autora, que é professora, buscou os serviços da ré a 

fim de se especializar em sua função e efetuando pagamentos e 

estudando pelo período de dois anos e ao final do curso tem sua intenção 

frustrada por irresponsabilidade das rés que não procederam com o 

registo e autorizações no MEC. Dessa forma tenho que tanto a restituição 

dos valores pagos a título de inscrição, mensalidades e orientação de 

dissertação e a ocorrência de danos morais no caso é nítida. Em relação a 

quantificação dos danos morais causados pelas rés a parte autora, os 

elementos constantes nos autos me autorizam a fixar a indenização dos 

danos morais em R$ 12.000,00 (doze 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, 

decreto a revelia das rés, julgo parcialmente procedente a pretensão 

contida na peça inicial, com resolução de mérito, a teor do que dispõe o 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil e por consequência: a) 

determino as rés que restituam, de forma solidária, os seguintes valores, 

os quais deverão ser corrigidos monetariamente e com juros de 1% ao 

mês, desde a data do desembolso de cada pagamento: a.1) R$ 200,00 

(duzentos reais) a título de inscrição no mestrado; a.2) 27 (vinte e sete) 

parcelas no valor de R$ 495,00 (quatrocentos e noventa e cinco reais) 

cada, a título de mensalidades quitadas pela autora; a.3) R$ 3.400,00 (três 

mil e quatrocentos reais) a título de orientação de dissertação. b) condeno 

as partes rés a pagarem solidariamente à parte autora importância de R$ 

12.000,00 (doze mil reais), a título de danos morais acrescidos de 

correção monetária pelo índice INPC, desde a data da citação e juros 

moratórios de 1% ao mês (art. 406, CC/02 c/c. 161, § 1º, CTN), desde a 

data da sentença. Sem custas processuais e honorários advocatícios 

conforme disposto nos arts. 54 e 55 da lei nº 9.099/95. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Submeto os autos ao MM. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Tapurah/MT 

20 de fevereiro de 2019. Fábia Cristina Walter Juíza Leiga Vistos. Após 
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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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000787-35.2019.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

UANDERSON FEITOZA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (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 NOVA MONTE VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000787-35.2019.8.11.0108 REQUERENTE: REQUERENTE: 

UANDERSON FEITOZA BORGES REQUERIDO: REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, etc. A sentença dispensa relatório, 

consoante disposição do artigo 38, da Lei n. 9.099/95. Depreende-se dos 

autos que a parte autora, devidamente intimada, não compareceu à 

audiência nem apresentou justificativa, razão pela qual deve ser declarada 

sua contumácia, extinguindo-se o processo, com condenação ao 

pagamento das custas, na forma do art. 51, I, da Lei 9.099/95 c/c 

Enunciado 28 do FONAJE. Em que pese o pedido de ID 24480074, veio 

desacompanhado de qualquer documento que comprovasse a 

impossibilidade de comparecimento. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 51, I, 

da Lei 9.099/95. Condeno a parte autora ao pagamento das custas. P.R.I. 

Transitada em julgado, intime-se a parte autora para pagamento das 

custas, no prazo legal, e não o fazendo, expeça-se certidão para 

cobrança pelo FUNAJURIS, arquivando-se o feito. Nova Monte Verde/MT, 

26 de fevereiro de 2020 BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA Juiz de 

Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000838-46.2019.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

LEANIR SALETE KITAISKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO DE MATOS BORGES OAB - MT0011068A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO CORREIA DA SILVA (REQUERIDO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL DE TAPURAH NÚMERO: 1000838-46.2019.8.11.0108 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Impulsiono os autos para promover a 

intimação da parte autora, por seu procurador, para manifestação no 

prazo de 05 dias quanto a certidão negativa de citação e intimação da 

parte requerida, ID 28931267, requerendo o que entender de direito. 

Tapurah, 23 de março de 2020 Jucileine Kreutz de Lima Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000439-17.2019.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA DE SOUZA CAMPOS BELO OAB - MT0012584A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON SALES BELCHIOR OAB - MT21150-O (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os autos para intimação da parte, por seu procurador, quanto à 

designação de audiência de conciliação para a data de 25/06/2019, às 

14h20min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000439-17.2019.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA DE SOUZA CAMPOS BELO OAB - MT0012584A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON SALES BELCHIOR OAB - MT21150-O (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os autos para a intimação da Parte Reclamada, por intermédio 

de seu procuradora, para que tome ciência de Sentença de ID nº 

29283419 e, querendo, apresente recurso inominado no prazo de 10 (dez) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000843-68.2019.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE MAURICIO GOMES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS HUMBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Carlos Humberto de Oliveira Junior OAB - MT0011208A-B 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TAPURAH SENTENÇA Processo: 

1000843-68.2019.8.11.0108. REQUERENTE: ANDRE MAURICIO GOMES 

REQUERIDO: CARLOS HUMBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR Vistos etc., 

Trata-se de Reclamatória de Danos Morais proposta por André Maurício 

Gomes em desfavor de Carlos Humberto de Oliveira Junior. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento. 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. Inicialmente indefiro o pedido de conexão dos 

processos requeridos pelo réu vez que nem todos estão prontos para 

sentença neste momento processual, o que poderá gerar danos às 

partes. Deixo de analisar o pedido de Justiça Gratuita formulado pela parte 

autora em sua exordial devido ausência de elementos (provas) que 

comprovem a necessidade do pedido aliado ao fato de não haver 

condenação em custas, despesas processuais e honorários advocatícios 

neste momento processual. Portanto afasto as preliminares arguidas e 

passo a análise do mérito da ação. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão não 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 336 e 341 do Código de Processo 

Civil/2015, 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. 

Sustenta a parte autora que no ano de 2016 figurou como polo passivo na 

ação trabalhista que tramita perante a Vara do Trabalho de Lucas do Rio 

Verde/MT sob o nº 0000050-91.2016.5.23.0101 tendo como autor da ação 

o Sr. Orildes Biasutti, e como causídico do autor o Dr. Carlos Humberto de 

Oliveira Júnior, ora réu na presente ação. Que no dia 30.5.2019 o autor 

realizou acordo extrajudicial com o Sr. Orildes, quitando integralmente os 

débitos existentes na ação trabalhista proposta. Ocorre que o réu 

manifestou na ação trabalhista requerendo o prosseguimento da 

execução oportunidade em que proferiu palavras ofensivas a dignidade 

das partes envolvidas no processo, sendo o autor uma delas. Tais 

palavras são as seguintes “... demonstrando claramente suas 

personalidades (ID 8dedf16), com ESPERTEZAS, MAU CARATISMO E 

PRINCIPALMENTE A TODO MOMENTO TENTANDO CRIAR ‘SITUAÇÕES 

JURÍDICAS’ PARA NÃO PAGAR SUA CONTA. (...) Eles não honram com 

suas dívidas, mas continuam andando com suas camionetes novas, 

plantando, viajando e ostentando pela cidade o que é notório”. O réu em 
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sua contestação alega que o que foi dito por ele é o reflexo não somente 

do que ele pensa, mas de todos os advogados que mantiveram contato 

com o processo; que ajuizou a reclamação trabalhista em desfavor do réu 

e seus familiares, que plantam juntos, sendo classificados como uma 

família de fazendeiros, que no mencionado processo o autor e demais 

polos passivos da ação foram condenados ao pagamento de R$ 300,00 

(trezentos mil reais) e o réu tem contrato de honorários advocatícios com 

seu cliente na proporção de 30% (trinta por cento) do valor por ele 

recebido. A fim de resolver a questão as partes celebraram acordo 

ficando convencionado ainda que o autor iria pagar ao réu a importância 

de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de honorários advocatícios, 

mediante depósito judicial nas datas de 30.5.2019 e 30.7.2019 e que até o 

presente momento efetuou, com atraso, o pagamento do valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais). Que as palavras mencionadas foram ditas com 

animus narrandi e não com animus laedendi e invoca ainda o artigo 142, 

inciso I do CP o qual dispõe ser impunível a injúria ou difamação proferia na 

discussão da causa. Finaliza seus argumentos apresentando pedido 

contraposto em desfavor do autor alegando ter gastos com a ação, já que 

trabalha na cidade de Lucas do Rio Verde/MT, tendo que gastar seu tempo 

profissional e perda de tempo útil do trabalho com a presente ação. Ao 

final requereu a condenação do autor em litigância de má-fé. A inteligência 

do artigo 6º da Lei nº. 9.099/95, nos mostra que “O juiz adotará em cada 

caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins 

sociais da Lei e às exigências do bem comum.” Isso demonstra que o 

Juízo, poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade, amparada na Lei. Essas premissas forçam reconhecer 

que a improcedência dos pedidos feitos pelo autor é a medida que se 

impõe. Explico. Verifica-se que o réu ao mencionar palavras ofensivas ao 

autor o fez nos limites dos autos, não havendo repercussão pública apta a 

ofender publicamente a integridade moral do autor. Ademais conforme 

disposto no artigo 142 do Código Penal não constituem injúria ou 

difamação punível, inciso I a ofensa irrogada em juízo, na discussão da 

causa, pela parte ou seu procurador. Verifico que no presente caso, 

embora a conduta do réu não seja a mais recomendável, encontra-se 

acobertada pelo disposto no mencionado artigo. No mesmo sentido é a 

doutrina a respeito do tema: Discussão da causa. Significa a ofensa 

produzida no debate, oral ou escrito, ocorrido na relação processual e 

necessitando, com esta, guardar relação. Pode acontecer por petição e 

ainda durante uma audiência. Na jurisprudência: TJSP: ‘Imunidade judiciária 

tem por fim assegurar a amplitude da discussão da causa ou defesa de 

direitos em litígio, mas não é, nem podia ser outorgada indefinidamente: tem 

o seu limite instransponível na sua própria razão finalística. A locução ‘na 

discussão da causa’ contida no preceito legal, esta precisamente a indicar 

que a idenidade penal só se refere ao que as partes ou seus 

procuradores alegam em torno ao objeto da controvérsia (relação jurídica 

em debate e provas aduzidas), tendo em vista a elucidação e 

convencimento do Juiz’ (HC 496.269-3/1, Caçapava, 5.ª C., rel. José 

Damião Pinheiro Machado Cogan, 09.06.2005, v.u., JUBI 105/05). (NUCCI 

Guilherme de Souza, Código Penal Comentado, RT, São Paulo/SP, 2013, p. 

730) No mesmo sentido é a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso: AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA - DIFAMAÇÃO E INJÚRIA - 

QUEIXA-CRIME CONTRA MAGISTRADO POR EXPRESSÕES TIDAS POR 

INJURIOSAS UTILIZADAS NA INICIAL DE MEDIDA CAUTELAR DE ARRESTO 

PROPOSTA CONTRA O QUERELANTE - PEÇA PROCESSUAL CUJA 

CONFECÇÃO É DE RESPONSABILIDADE DO ADVOGADO - INEXISTÊNCIA 

DE AUTORIA E ATIPICIDADE DOS FATOS - IMUNIDADE JUDICIÁRIA - 

INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 142, I, DO CÓDIGO PENAL - QUEIXA-CRIME 

REJEITADA. Se é certo que entre o advogado e seu cliente deve existir a 

mais ampla afinidade de interesses na interposição da causa, devendo o 

cliente expor àquele, da forma mais abrangente possível, os fatos 

constitutivos de seu direito, até por força do que dispõe a norma 

processual inserta no artigo 333, I, do CPC, não menos certo é que o 

causídico, ao elaborar qualquer peça processual, nela faz inserir a 

narrativa dos fatos de forma técnica e pessoal, sem qualquer interferência 

de seu cliente, não se podendo, portanto, responsabilizar o querelado 

pelas expressões utilizadas na peça elaborada por seu advogado, seu 

único e exclusivo autor. Expressões tidas por ofensivas à honra, 

irrogadas em juízo, não constituem delitos, haja vista a exclusão da 

tipicidade prevista no inciso I do art. 142 do Código Penal, notadamente 

quando a suposta ofensa está intimamente ligada à causa deduzida em 

juízo, como é o caso dos autos. (N.U 0024994-47.2002.8.11.0000, 

JURANDIR FLORÊNCIO DE CASTILHO, ÓRGÃO ESPECIAL, Julgado em 

22/05/2003, Publicado no DJE 23/06/2003) HABEAS CORPUS - 

PRETENDIDO TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL - ADVOGADO - 

ALEGAÇÃO DE CALÚNIA E DIFAMAÇÃO IRROGADAS À 

REPRESENTANTES DO MINISTÉRIO PÚBLICO - EXERCÍCIO DO DIREITO À 

AMPLA DEFESA DO CONSTITUINTE - AUSÊNCIA DE DOLO - CONDUTA 

ABRANGIDA PELA IMUNIDADE JUDICIÁRIA - DELITOS NÃO TIPIFICADOS - 

FALTA DE JUSTA CAUSA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL 

CARACTERIZADO - WRIT CONCEDIDO. Demonstrado que o advogado agiu 

em defesa dos interesses de seu constituinte e sob o manto da imunidade 

judiciária, excluída se encontra a tipicidade das condutas tendentes à 

caracterização da calúnia e difamação em face da comprovada ausência 

de dolo. (N.U 0020252-47.2000.8.11.0000, SHELMA LOMBARDI DE KATO, 

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/08/2000, Publicado no DJE 

09/10/2000). Diante do que consta nos autos, tenho que ofensa não se 

tornou pública, ficando restrita a discussão dos autos; desta maneira 

entendo que o pedido do autor deve ser julgado improcedente. Em relação 

ao pedido contraposto melhor sorte não teve o réu, uma vez que também 

não logrou êxito em comprovar os danos alegados; inclusive por ser o réu 

advogado tenho que os alegados gastos com o processo são em muito 

reduzidos uma vez que advoga em causa própria, que força a 

improcedência do pedido contraposto. Deixo também de condenar o autor 

em litigância de má-fé, vez que não vislumbro sua ocorrência, já que o 

autor somente exerceu seu direito de buscar o judiciário quando sentiu-se 

lesado, somente não logrando êxito em seu intento. De todo o exposto 

julgo improcedentes os pedidos feitos pelo autor na inicial bem como o 

pedido contraposto, feito pelo réu, e o faço, com resolução do mérito, a 

teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil/2015. 

Sem custas processuais e honorários advocatícios a teor do disposto nos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com 

as devidas baixas. Sentença Publicada no PJe. Intimem-se. 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 13 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-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000227-31.2020.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

ELISEU PEREIRA MACHADO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

FERNANDO FRANCA DE ANDRADE OAB - MT27210/O (ADVOGADO(A))

FERNANDA VENTURA DOS SANTOS OAB - MT25440/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE TERRA 

NOVA DO NORTE DESPACHO Processo: 1000227-31.2020.8.11.0085. 

EMBARGANTE: ELISEU PEREIRA MACHADO EMBARGADO: BANCO DO 

BRASIL SA Vistos. Conforme se observa do pedido inicial, a parte autora, 

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 a parte autora para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, comprovar nos autos a miserabilidade alegada, ou, 
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não havendo comprovação de hipossuficiência, procedam ao recolhimento 

de custas, sob pena de ser cancelada a distribuição do feito (CPC §2º do 

art. 99 e art. 290). CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Terra Nova do Norte, 

data da assinatura digital. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1000797-51.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANE MANHAGUANHO REIMER (REQUERENTE)

ANNA CLARA MANHAGUANHO REIMER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALLAN DE BARROS DOS SANTOS OAB - MT20467/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE TERRA 

NOVA DO NORTE CERTIDÃO Certifico nos termos da legislação vigente 

que impulsiono os presentes autos com a finalidade de abrir vistas à parte 

autora, para, querendo, no prazo de quinze dias, manifestar-se acerca do 

parecer/cota ministerial (Id. 30565057), que requer a intimação da parte 

autora para junte aos autos o comprovante de tentativa de regularização 

do assento civil pela via administrativa. TERRA NOVA DO NORTE, 21 de 

março de 2020. ERCILIO GIACOMEL Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

VARA ÚNICA DE TERRA NOVA DO NORTE E INFORMAÇÕES: AV. 12 de 

abril, 100, Centro, TERRA NOVA DO NORTE - MT - CEP: 78505-000 

TELEFONE: (66) 35341740

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000067-40.2019.8.11.0085

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:

CICERO EDUARDO LINS SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE TERRA 

NOVA DO NORTE CERTIDÃO Certifico, nos termos da legislação 

processual vigente, que passo a intimar a parte autora, acerca da Carta 

Precatória devolvida aos autos, cf. ID. 25592124, para, querendo, 

manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que de direito. 

TERRA NOVA DO NORTE, 23 de março de 2020. ERCILIO GIACOMEL 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO VARA ÚNICA DE TERRA NOVA DO 

NORTE E INFORMAÇÕES: AV. 12 de abril, 100, Centro, TERRA NOVA DO 

NORTE - MT - CEP: 78505-000 TELEFONE: (66) 35341740

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000817-42.2019.8.11.0085

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:

OSMAR FELICIANO DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE TERRA 

NOVA DO NORTE CERTIDÃO Certifico que passo a intimar a parte autora 

pra que, no prazo de 15 (quinze) dias, promova o recolhimento do valor da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, de modo a dar viabilidade ao 

cumprimento do mandado. TERRA NOVA DO NORTE, 23 de março de 

2020. ERCILIO GIACOMEL Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO VARA ÚNICA 

DE TERRA NOVA DO NORTE E INFORMAÇÕES: AV. 12 de abril, 100, 

Centro, TERRA NOVA DO NORTE - MT - CEP: 78505-000 TELEFONE: (66) 

35341740

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000577-53.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

S. C. E. D. O. (REQUERENTE)

N. T. E. D. O. (REQUERENTE)

S. M. E. D. L. (REQUERENTE)

S. T. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. R. E. (REQUERIDO)

E. P. E. (REQUERIDO)

E. J. E. (REQUERIDO)

M. E. (REQUERIDO)

E. E. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE TERRA 

NOVA DO NORTE CERTIDÃO Certifico, nos termos da legislação vigente, 

que passo a intimar a parte autora, acerca da certidão do oficial de justiça, 

negativa de cumprimento, para, querendo, manifestar-se no prazo de 15 

(quinze) dias, requerendo o que de direito, nos termos do que determina o 

artigo 393 da CNGC TJMT.. TERRA NOVA DO NORTE, 23 de março de 

2020. ERCILIO GIACOMEL Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO VARA ÚNICA 

DE TERRA NOVA DO NORTE E INFORMAÇÕES: AV. 12 de abril, 100, 

Centro, TERRA NOVA DO NORTE - MT - CEP: 78505-000 TELEFONE: (66) 

35341740

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64162 Nr: 639-47.2018.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMINGO COLETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE NOVA GUARITA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HECTOR LUIZ RAMOS MARKS 

- OAB:OAB/MT 20868/O

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) FELIPE WEBER DE 

SOUSA, para devolução dos autos nº 639-47.2018.811.0085, Protocolo 

64162, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000146-87.2017.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO MORAIS DE CARVALHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

I. M. DE ALMEIDA EIRELI - ME (REQUERIDO)

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TERRA NOVA DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000146-87.2017.8.11.0085. Vistos. Dispensado o relatório, conforme 

preconiza o art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. Como de conhecimento, as 

causas de extinção dos feitos executivos estão elencadas no art. 924 e 

incisos do CPC, sendo certo que a referida extinção somente produzirá 

efeito quando for declarada por sentença. No caso dos autos, vê-se que 

houve o cumprimento da obrigação e, via de consequência, a extinção da 

execução por pronunciamento judicial que declare tal situação. Posto isso, 

JULGO EXTINTO o processo de execução, ante o cumprimento pelo 

executado da obrigação, nos termos do o art. 924, e o art. 925, estes 

últimos do CPC. Sem custas. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, AO 

ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. Terra 

Nova do Norte, data da assinatura digital. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000170-18.2017.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA BELTRAME LUIZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA S.A (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO MARTINS MANSUR OAB - RJ0113786A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TERRA NOVA DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000170-18.2017.8.11.0085. Vistos. Dispensado o relatório, conforme 

preconiza o art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. Como de conhecimento, as 

causas de extinção dos feitos executivos estão elencadas no art. 924 e 

incisos do CPC, sendo certo que a referida extinção somente produzirá 

efeito quando for declarada por sentença. No caso dos autos, vê-se que 

houve o cumprimento da obrigação e, via de consequência, a extinção da 

execução por pronunciamento judicial que declare tal situação. Posto isso, 

JULGO EXTINTO o processo de execução, ante o cumprimento pelo 

executado da obrigação, nos termos do o art. 924, e o art. 925, estes 

últimos do CPC. Sem custas. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, AO 

ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. Terra 

Nova do Norte, data da assinatura digital. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000051-23.2018.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANO JOSE DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS BOFI OAB - PR0030515A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (EXECUTADO)

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 TERRA NOVA DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000051-23.2018.8.11.0085. Vistos. Dispensado o relatório, conforme 

preconiza o art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. Inicialmente, em que pese 

o nobre causídico postular pela continuidade da execução, verifica-se que 

o parcial provimento do recurso interposto excluiu a condenação do 

pagamento de indenização por dano moral, mantendo a sentença nos 

demais termos, ou seja, declarando a inexistência da relação jurídica entre 

as partes, determinando o cancelamento definitivo do desconto no cartão 

de crédito do Reclamante e, via de consequência, confirmando a liminar 

outrora deferida. Outrossim, foi constatado o cumprimento da sentença 

retro, através da documentação aportada no ID. 28702429 e ID. 28702430. 

Como de conhecimento, as causas de extinção dos feitos executivos 

estão elencadas no art. 924 e incisos do CPC, sendo certo que a referida 

extinção somente produzirá efeito quando for declarada por sentença. No 

caso dos autos, vê-se que houve o cumprimento da obrigação e, via de 

consequência, a extinção da execução por pronunciamento judicial que 

declare tal situação. Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de 

execução, ante o cumprimento pelo executado da obrigação, nos termos 

do o art. 924, e o art. 925, estes últimos do CPC. Sem custas. P.R.I.C. Após 

o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Terra Nova do Norte, data da assinatura digital. 

Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 019/2020-DIR-VBST

 O DOUTOR ELMO LAMOIA DE MORAES, MERITÍSSIMO JUIZ DIRETOR DO 

FORO DA COMARCA DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE, ESTADO 

DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS ETC.

 Considerando a epidemia decorrente do COVID-19 – Novo Coronavírus - e 

as disposições estabelecidas nas Portarias-Conjuntas n. 247/2020 de 16 

de março de 2020 e 249/2020 de 18 de março de 2020;

 RESOLVE:

 Art. 1º. A partir do dia 20/03/2020, os atendimentos aos advogados, 

membros do Ministério Púbico e Defensores Públicos, pelo gabinete da 

Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade, será 

realizado de forma gradual por e-mail, ligação telefônica e, se necessário, 

por videoconferência, por qualquer ferramenta tecnológica que sirva.

 Parágrafo único. O atendimento pela Secretaria (carga, protocolos, 

informações) se dará por e-mail institucional (vila.bela@tjmt.jus.br) e/ou 

por meio de ligação ao servidor escalado para o plantão semanal.

 Art. 2º Para que o atendimento seja realizado, deverá ser enviado e-mail 

para um dos seguintes endereços, os quais serão acessados pela 

Assessoria em pelo menos dois períodos diários distintos: 

yan.ferreira@tjmt.jus.br ou lilian.souza@tjmt.jus.br.

 § 1º. Em caso de urgência, deve haver ligação telefônica para um dos 

seguintes números: i. (66) 99667-1323 (Lilian); ii. (65) 99925-8381 (Yan).

 §2º. Se o caso não for de urgência, fica a assessoria autorizada a 

determinar que o interessado faça a comunicação por e-mail.

 §3º. Se houver necessidade de videoconferência, o interessado será 

orientado do horário e forma em que será feita.

 Art. 3º. Esta portaria passa a vigorar a partir da presente data.

Vila Bela da Santíssima Trindade, 20 de março de 2020.

ELMO LAMOIA DE MORAES

Juiz de Direito Diretor do Foro

PORTARIA Nº 018/2020-DIR-VBST

 O DOUTOR ELMO LAMOIA DE MORAES, MERITÍSSIMO JUIZ DIRETOR DO 

FORO DA COMARCA DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE, ESTADO 

DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS ETC.

 CONSIDERANDO o contido nas Portarias-Conjuntas n. 249/2020, que 

decreta o fechamento das portas do fórum, institui o regime obrigatório de 

teletrabalho e altera a Portaria-Conjunta n. 247/2020, em decorrência das 

medidas temporárias de prevenção no contágio pelo COVID-19 (Novo 

Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso;

 CONSIDERANDO a necessidade de se regulamentar o fluxo das medidas 

urgentes porventura necessárias, especialmente nos processos físicos, 

no período de vigência das Portarias-Conjuntas nº 249/2020 e 247/2020;

RESOLVE:

Art. 1º. ESTABELECER que, no período de regime obrigatório de 

teletrabalho instituído pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, e 

durante o horário de expediente forense, a comunicação com as unidades 

judiciárias desta Comarca será realizada por meio dos seguintes 

endereços eletrônicos (também disponibilizado no seguinte endereço 

e l e t r ô n i c o :  H Y P E R L I N K 

"http://www.tjmt.jus.br/Institucional/Email/0e6591a60e8f4232a6a2d8721bf

3 3 e a e " 

http://www.tjmt.jus.br/Institucional/Email/0e6591a60e8f4232a6a2d8721bf3

3eae):

Diretoria do Foro, Distribuidor, Vara Única e Juizado Especial

 HYPERLINK "mailto:ple.diretoria@tjmt.jus.br" vila.bela@tjmt.jus.br

Art. 2º. Ocorrendo a hipótese de necessidade de medida urgente em 

processos físicos já existentes, nos termos das Portarias citadas, o 

Advogado, Delegado, Defensor Público ou Promotor de Justiça, ou 

entidade pertinente, deverá encaminhar o pedido diretamente no e-mail 

acima indicado.

 § 1º. O e-mail deverá ser, preferencialmente o funcional, devendo conter 

a qualificação do advogado ou do Agente Público responsável pela 

petição, a qual deverá observar fielmente as normas processuais.

 § 2º. A decisão será devolvida no mesmo e-mail de encaminhamento do 

pedido.

 § 3º. Fica excepcionalmente autorizado o Advogado, Delegado, Defensor 

Público ou Promotor de Justiça a distribuir, no PJE, incidente eletrônico 

avulso para apreciação do pedido urgente referente a processos físicos 

já existentes, desde que mencione expressamente a pré-existência do 

processo físico, seu número, e o maior número possível de peças, para 

evitar o manuseio dos autos físicos. Após a normalização do serviço 

judiciário, as peças do incidente serão trasladadas para os autos físicos.

 Art. 3º. O juízo analisará o pedido e resolverá se é caso de urgência, 

conforme especificado nas portarias-conjuntas referidas, decidindo em 

seguida o encaminhamento que será dado à questão.

Art. 4º. ESTABELECER que, durante os dias de expediente do Poder 

Judiciário, conforme Portaria n. 382/2014, caberá ao servidor Distribuidor 

ou seu substituto automático, conforme escala a ser definida pelo Gestor 

Geral, receber os expedientes urgentes que necessitarem ser 

distribuídos.

 Parágrafo único. O servidor acima mencionado deverá promover o 

protocolo/distribuição imediato das petições iniciais ou representações no 

Sistema PJE; e no caso de requerimento referente a processo físico 

pré-existente, deverá orientar o peticionante acerca da possibilidade de 

proceder na forma do art. 2º, § 3°.
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 Art. 5º. ESTABELECER que eventual carga e devolução de processos 

físicos deve se limitar aos casos de urgência, conforme especificado nas 

portarias-conjuntas referidas e caso autorizada, deverá ser previamente 

ajustado de forma antecipada com o servidor responsável pela secretaria, 

tomando-se as precauções para evitar contaminação dos envolvidos.

 Art. 6º. ESTABELECER que os alvarás de soltura ou decisões urgentes 

que deverão ser cumpridas pelo(a) oficial(a) de justiça plantonista durante 

o prazo previsto na Portaria-Conjunta n. 249/2020 sejam encaminhados 

através do e-mail funcional ao oficial de justiça plantonista para o devido 

cumprimento.

 Parágrafo único. Excepcionalmente os alvarás de soltura poderão ser 

remetidos pelo e-mail funcional do Magistrado diretamente à Cadeia Pública 

ou Delegacia de Polícia para cumprimento pela autoridade, que deverá 

colher recibo do preso e remeter ao Fórum, também via e-mail.

 Art. 7º. ESTABELECER que os mandados de prisão/internação, medidas 

cautelares, dentre outros, sejam encaminhados diretamente à Delegacia 

de Polícia Civil/ Cadeia Pública, através do e-mail funcional, para o devido 

cumprimento.

Parágrafo único – Fica suspensa a remessa de objetos apreendidos à 

Diretoria do Foro desta Comarca no período descrito nas portarias 

referidas, devendo permanecer acautelados na Delegacia, e ser remetidos 

quando da normalização do serviço judiciário.

 Art. 8. O atendimento dos casos urgentes pelo magistrado e secretaria 

aos advogados será realizado na forma prevista no art. 14 da Portaria 

Conjunta 247/2020.

 Art. 9. Esta portaria passa a vigorar a partir da presente data.

 Publique-se no DJE e afixe-se cópia da presente no portão de entrada do 

prédio do fórum e remetam-se cópias à Presidência do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, à Corregedoria-Geral da Justiça, à Direção da 

Cadeia Pública desta Comarca, ao Ministério Público Local, à Defensoria 

Pública Local, à Delegacia de Polícia Civil Local, ao Comandante da 

Companhia da Polícia Militar desta Comarca, ao Presidente da Subseção 

Local da OAB/MT, bem como a todos os servidores e magistrados da 

Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade, para conhecimento.

Vila Bela da Santíssima Trindade, 20 de março de 2020.

ELMO LAMOIA DE MORAES

Juiz de Direito Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54803 Nr: 1187-38.2014.811.0077

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Renato Augusto Andrade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Obadias Coutinho dos Reis - 

OAB:7877/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Regiane da Silva Vieira - 

OAB:22517/0

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) REGIANE DA SILVA 

VIEIRA, para devolução dos autos nº 1187-38.2014.811.0077, Protocolo 

54803, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

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.
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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

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000631-65.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISLEI DE SOUZA CASTANHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISLEI DE SOUZA CASTANHA OAB - PR0067450A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GINESIO ZOZ (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VERA 

VARA ÚNICA DE VERA AV. Rua Otawa, 1729, Esperança, VERA - MT - 

CEP: 78880-000 - TELEFONE: (66) 35831503 Processo nº 

1000631-65.2019.8.11.0102 C E R T I D Ã O Intimação da Parte Exequente 

acerca do inteiro teor do Despacho de ID nº 25671947 proferido nos 

presentes Autos. VERA, 23 de março de 2020.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000033-14.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR ZOCOLOTTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES OAB - MT0007679A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENIO GIRARDI (EXECUTADO)

IVONE THOME GIRARDI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DOUGLAS SILAS PADUA ALVES OAB - MT19984/O (ADVOGADO(A))

JOAO MIGUEL MARCHETTI DO NASCIMENTO OAB - MT0020970A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VERA 

DESPACHO Processo: 1000033-14.2019.8.11.0102. EXEQUENTE: MOACIR 

ZOCOLOTTO EXECUTADO: ENIO GIRARDI, IVONE THOME GIRARDI 

VISTOS. Considerando que houve o recolhimento das custas processuais, 

INTIME-SE o exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, promover o 

prosseguimento ao feito, sob pena de extinção. CUMPRA-SE. Jorge Hassib 

Ibrahim Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000153-57.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

IZIQUIEL DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE VERA (REU)

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (REU)

Outros Interessados:

VANESSA DIEGOLI CALDEIRA OAB - SC0012024A (ADVOGADO(A))

INTERCOR - SERVICOS DE INTERVENCAO CARDIOVASCULAR LTDA 

(TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VERA 

Processo: 1000153-57.2019.8.11.0102. Vistos. Intime-se novamente a 

clínica INTERCOR a fim de junte aos autos a nota fiscal concernente ao 

procedimento cirúrgico, no prazo de 05 (cinco) dias, e demais documentos 

do paciente, vez que não aportou aos autos com a manifestação de id 

27959090. Após, abra-se vista ao Ministério Público para manifestação. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Jorge Hassib Ibrahim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000736-42.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE FICAGNA OAB - MT25455-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (REU)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VERA 

DESPACHO Processo: 1000736-42.2019.8.11.0102. AUTOR(A): JULIO 

CESAR DOS SANTOS RÉU: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL VISTOS. 

Compulsando detidamente o feito, verifico que o autor pugnou pela 

concessão das benesses da assistência judiciária gratuita, alegando 

hipossuficiência de recursos. No entanto, não há nos autos documentos 

que comprovam a alegada miserabilidade e tampouco indicou sua 

profissão na exordial. Diante destes fatos, INTIME-SE o patrono da parte 

requerente para comprovar a miserabilidade alegada (Carteira de 

Trabalho, holerite, Declaração Anual de Imposto de Renda, Extrato 

Bancário, declaração de inexistência de bens imóveis e móveis) ou 

recolher as custas devidas, bem como para que indique sua profissão, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, nos 

termos do artigo 290 do Código de Processo Civil. INTIME-SE. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Jorge Hassib Ibrahim 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000746-86.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS ROSSATTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO DE OLIVEIRA OAB - MT19069/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VERA 

DESPACHO Processo: 1000746-86.2019.8.11.0102. REQUERENTE: JOAO 

CARLOS ROSSATTO REQUERIDO: CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE 

S.A. VISTOS. Compulsando detidamente o feito, verifico que o autor 

pugnou pela concessão das benesses da assistência judiciária gratuita, 

alegando hipossuficiência de recursos. No entanto, não há nos autos 

documentos que comprovam a alegada miserabilidade. Diante destes 

fatos, INTIME-SE o patrono da parte requerente para comprovar a 

miserabilidade alegada (Carteira de Trabalho, holerite, Declaração Anual 

de Imposto de Renda, Extrato Bancário, declaração de inexistência de 

bens imóveis e móveis) ou recolher as custas devidas, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do artigo 

290 do Código de Processo Civil. INTIME-SE. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Jorge Hassib Ibrahim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000146-31.2020.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS REIS CAVALHEIRO (AUTOR(A))

ANA CLAUDIA DOS SANTOS CAVALHEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ASSMANN OAB - MT24590/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VERA 

VARA ÚNICA DE VERA AV. Rua Otawa, 1729, Esperança, VERA - MT - 
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LUCAS REIS CAVALHEIRO, ANA CLAUDIA DOS SANTOS CAVALHEIRO 

REU: SEGURADORA LÍDER VISTOS. Inicialmente, RECEBO a exordial por 

estar de acordo com os parâmetros estabelecidos em lei. DEFIRO o 

benefício de assistência jurídica gratuita requerida na inicial. Considerando 

a redação do art. 334, §4º, do Código de Processo Civil, INDEFIRO o 

pedido de não realização de audiência de conciliação, uma vez que a 

audiência somente não será realizada se ambas as partes manifestarem, 

expressamente, desinteresse na composição consensual. Nos moldes do 

art. 334 e seguintes do Código de Processo Civil, PROMOVA-SE o 

necessário para realização da audiência conciliatória, atentando-se o 

Cartório para os prazos dispostos no artigo 334 e parágrafos, do Código 

de Processo Civil. CITE-SE a parte requerida e INTIMEM-SE as partes para 

que compareçam à audiência, acompanhadas de seus respectivos 

advogados. Ao ser citada, a parte ré deverá ser cientificada de que o 

prazo para contestar é de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data 

da audiência de conciliação frustrada, do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação ou demais casos previstos em 

lei. Após a realização da audiência, se não houver acordo, REMETAM-SE 

os autos ao Cartório a fim de aguardar o decurso do prazo para 

apresentação de defesa, que se iniciará conforme preceitua o artigo 335 e 

incisos, do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo para 

apresentação de contestação, com ou sem manifestação da parte 

requerida, ABRA-SE vista à parte autora para deliberação em 15 (quinze) 

dias. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Jorge Hassib Ibrahim Juiz de 

Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-557 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE DECISÃO

Processo Número: 1000014-08.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE JESUS DO AMARAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CICERO AUGUSTO SANDRI OAB - MT0011912S-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO ELOI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SOLANGE CIBELE MARTINS OAB - SP340194 (ADVOGADO(A))

ELIANA DOS SANTOS QUEIROZ GARCIA OAB - SP89641 

(ADVOGADO(A))

SUZY RIBEIRO LESSA OAB - SP329856 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VERA 

DECISÃO Processo: 1000014-08.2019.8.11.0102. EXEQUENTE: MARIA DE 

JESUS DO AMARAL EXECUTADO: RICARDO ELOI VISTOS. Inicialmente, 

verifico, através da certidão de id. º 18635736, que nos autos principais 

foi concedida a justiça gratuita à parte autora e, assim, por se tratar de 

mero incidente processual, não há necessidade de renovação do pedido 

de concessão do referido benefício, nos termos da jurisprudência do e. 

Superior Tribunal de Justiça, verbis: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 

INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO PEDIDO DE 

RECONSIDERAÇÃO NA EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. DESERÇÃO. NÃO 

OCORRÊNCIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA JÁ CONCEDIDA NOS AUTOS 

PRINCIPAIS. DESNECESSIDADE DE RENOVAÇÃO DO PEDIDO NO 

INCIDENTE PROCESSUAL DE SUSPEIÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a eficácia 

do benefício da gratuidade da Justiça para todos os atos processuais 

posteriores à sua concessão, independentemente de renovação do 

pedido. 2. No caso, já havia sido concedida a gratuidade da Justiça à 

agravante. Sendo a exceção de suspeição mero incidente processual, e 

não ação autônoma, é desnecessária a comprovação do pagamento de 

custas ou renovação do pedido de Justiça gratuita. 3. Agravo interno 

provido, para reconhecer a validade do benefício de gratuidade já 

anteriormente concedido, possibilitando o exame do mérito da exceção de 

suspeição. (RELATORA : MINISTRA LAURITA VAZ. AgInt nos EDcl no RCD 

na EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO Nº 187 - SP (2017/0231161-3). Julgado em 

20 de fevereiro de 2019). Neste cenário, o feito deve prosseguir 

observando-se a assistência judiciária gratuita já concedida nos autos 

principais. Nos termos do art. 134 §3º do CPC suspendo os autos 

principais. Feitas tais considerações e dando prosseguimento ao feito, 

CITE-SE o sócio ou a pessoa jurídica para manifestar, em 15 (quinze) dias, 

a fim de que apresente resposta e requeira as provas cabíveis (CPC, art. 

135). Com a resposta, INTIME-SE a parte autora para a manifestação 

competente, no prazo legal. Decorrido o prazo, com ou se manifestação, 

CERTIFIQUE-SE o necessário e VOLVAM-ME os autos conclusos para 

análise e deliberação. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Jorge Hassib Ibrahim Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000140-24.2020.8.11.0102

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:

GILMAR GAMBA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VERA 

DECISÃO Processo: 1000140-24.2020.8.11.0102. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: GILMAR GAMBA 

VISTOS. BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., interpôs a presente 

ação de busca e apreensão com pedido liminar em desfavor de GILMAR 

GAMBA, com base no Decreto-Lei nº 911/69. Pois bem. Compulsando os 

autos, verifica-se a juntada da notificação extrajudicial, sinalando que 

enviada para o endereço fornecido no contrato (Id. 30140513), porém, 

verifica-se que a notificação extrajudicial não foi recebida, porquanto 

consta que não foi entregue por motivo de “mudou-se”. Desta feita, não 

resta comprovada a mora do devedor, em que pese tal circunstância seja 

pressuposto essencial para a admissibilidade do processamento da ação 

de busca e apreensão, conforme Súmula nº 72, do Superior Tribunal de 

Justiça. Assim, CONCEDO ao banco requerente o prazo de 15 (quinze) 

dias para emendar a exordial, a fim de comprovar a mora da parte 

requerida, uma vez que não há prova que a notificação foi entregue ao 

destinatário sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do § único do 

art. 321, do CPC. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. JORGE HASSIB 

IBRAHIM Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000132-47.2020.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDINEI BATISTA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VERA 

DECISÃO Processo: 1000132-47.2020.8.11.0102. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: CLAUDINEI BATISTA 

DOS SANTOS VISTOS. BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., 

interpôs a presente ação de busca e apreensão com pedido liminar em 

desfavor de CLAUDINEI BATISTA DOS SANTOS com base no Decreto-Lei 

nº 911/69. Pois bem. Compulsando os autos, verifica-se a juntada do aviso 

de recebimento e do código de rastreio sinalando que enviada para o 

endereço fornecido no contrato (Id. 30038309), porém, verifica-se que a 

notificação extrajudicial não foi recebida, porquanto consta que não foi 

entregue em razão de ser o “endereço insuficiente”. Desta feita, não resta 

comprovada a mora do devedor, em que pese tal circunstância seja 

pressuposto essencial para a admissibilidade do processamento da ação 

de busca e apreensão, conforme Súmula nº 72, do Superior Tribunal de 

Justiça. Assim, CONCEDO ao banco requerente o prazo de 15 (quinze) 

dias para emendar a exordial, a fim de comprovar a mora da parte 

requerida, uma vez que não há prova que a notificação foi entregue ao 

destinatário, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do § único 

do art. 321, do CPC. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. JORGE 

HASSIB IBRAHIM Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000110-86.2020.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070224/3/2020 Página 745 de 758



PEDRO BALBINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VERA 

DECISÃO Processo: 1000110-86.2020.8.11.0102. REQUERENTE: PEDRO 

BALBINO REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

VISTOS. PEDRO BALBINO, ajuizou a presente AÇÃO PREVIDENCIÁRIA, em 

face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS, ambos 

qualificados nos autos. Pois bem. De elementar conhecimento que as 

petições iniciais deverão atender aos requisitos elencados nos arts. 319 e 

ss. do novo Código de Processo Civil, a fim de que o magistrado, após o 

juízo de admissibilidade e recebimento, promova o impulso necessário, de 

modo a formar a lide. Compulsando detidamente o feito, verifico a ausência 

de comprovante de endereço pela parte autora a comprovar que reside no 

Assentamento Jonas Pinheiro, localizado nesta comarca de Vera/MT, bem 

como, não consta nos autos o verso do documento de identificação 

pessoal juntado ao Id. Nº 29569775. Nesse passo, tem-se imperiosa a 

emenda da inicial, nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil, sob 

pena de indeferimento da exordial. Outrossim, verifico que o autor pugnou 

pela concessão das benesses da assistência judiciária gratuita, alegando 

hipossuficiência de recursos. É firme na jurisprudência o entendimento de 

que “A concessão dos benefícios da justiça gratuita ao espólio depende 

da comprovação de sua hipossuficiência, pelo inventariante” [TJ-SP - 

EMBDECCV: 20048146020198260000, Rel. Carlos Alberto Lopes, 18ª 

Câmara de Direito Privado, DJ 09/04/2019]. Nesse ponto, ressalto que, 

consoante decidiu o e. TJMT, no AI 1003856-79.2017.8.11.0000, “O 

benefício em tela tem por escopo possibilitar que os verdadeiros 

necessitados possam dispor de acesso à Justiça. Assim, pobre no 

conceito legal é o trabalhador que percebe salário irrisório que mal dá para 

sustentar a si próprio e ou sua família, é o andarilho que não tem onde 

morar ou desempregados com minguados recursos financeiros. Para 

estes, o legislador reservou a isenção das custas do processo, enquanto 

perdurar o estado de pobreza. Mas, evidentemente, não é este o caso do 

Agravante”. Acrescente-se, ainda, que “revogado o benefício, a parte 

arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e 

pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa”. Desse modo, INTIME-SE a parte autora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias: a) acostar aos autos comprovante 

idôneo de residência em nome próprio, bem como documento de 

identificação pessoal, sob pena de indeferimento da inicial e, consequente, 

extinção do feito sem resolução do mérito (art. 485, I, do CPC); b) nos 

termos do artigo 99, § 2º, do CPC, comprovar os pressupostos legais da 

justiça gratuita, juntando aos autos os seus três últimos comprovantes de 

rendimentos, três últimas declarações de Imposto de Renda, Certidões do 

Detran e Registro de Imóveis da Comarca, Carteira de Trabalho, holerite, 

extrato bancário, a fim de que se possa analisar, em profundidade, se faz 

jus ao benefícios pleiteado; Fica facultado à parte o recolhimento das 

custas no mesmo prazo acima estabelecido. Efetuado o pagamento ou 

decorrido o prazo, RETORNEM conclusos. INTIME-SE. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. JORGE HASSIB IBRAHIM Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000195-09.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

MARIZA MISTURINI (AUTOR(A))

MIL FOLHAS MADEIRAS EIRELI - EPP (AUTOR(A))

MARIA MISTURINI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO CRISTIANO CABRAL OAB - MT22864/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VERA 

DECISÃO Processo: 1000195-09.2019.8.11.0102. AUTOR(A): MIL FOLHAS 

MADEIRAS EIRELI - EPP, MARIA MISTURINI, MARIZA MISTURINI RÉU: 

BANCO BRADESCO Vistos. MIL FOLHAS MADEIRAS EIRELI EPP e outros 

interpuseram EMBARGOS À EXECUÇÃO, em face de BANCO BRADESCO 

S.A., requerendo, a concessão do efeito suspensivo e em sede de tutela 

de urgência a retirada do nome do embargante de qualquer dos 

mecanismos de proteção ao crédito, até o deslinde dos embargos à 

execução, fundamentando tais pedidos no excesso de execução. É o 

relatório do necessário. Decido. Inicialmente, verifico que a parte autora 

requereu o efeito suspensivo do feito executivo. De elementar 

conhecimento que para alçar o efeito suspensivo da execução, imperiosa 

se faz a presença de alguns requisitos, a saber: “Art. 919. Os embargos à 

execução não terão efeito suspensivo. § 1º O juiz poderá, a requerimento 

do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando 

verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde 

que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução 

suficientes. (...)”. Da exegese do referido artigo conclui-se que para a 

concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução é necessário: 

a) o pedido da parte; b) a relevância dos fundamentos que demonstrem a 

possibilidade de causar ao executado grave dano ou de difícil reparação; 

c) que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução 

suficiente. Neste sentido, vislumbra-se que a parte embargante sequer 

aduz como a execução estaria garantida, isto é, não há penhora, depósito 

ou caução que garantam o processo executivo. Assim, estando ausente 

um dos requisitos ensejadores do efeito suspensivo requerido, não há 

como conceder aos embargos o efeito vindicado. Deste modo, RECEBO os 

presentes embargos para discussão SEM EFEITO SUSPENSIVO. 

Outrossim, no que tange ao pedido de tutela de urgência que se refere a 

exclusão do nome da parte autora do cadastro de inadimplentes, passo a 

decidir. Sabe-se que para a concessão de tutela provisória de urgência é 

necessário que existam elementos probatórios suficientes nos autos para 

convencer o julgador, em sede de cognição sumária, que o pedido do 

autor muito provavelmente será julgado procedente ao final da lide, 

conforme preceitua o caput do artigo 300 do Novo Código de Processo 

Civil. O artigo 300 do Novo Código de Processo Civil prevê: 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. Complementando o preceptivo, temos o artigo 

303, também do novo Código, segundo o qual: 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, o direito que se buscar realizar e do 

perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. Sobre a 

concessão da tutela provisória, 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” (sem grifo no orginal). O Art. 300, do 

CPC, autoriza a concessão da tutela de urgência quando “houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo”. E, na voz de Guilherme Marinoni, 

Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero: "Probabilidade do direito: (...) A 

probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a 

tutela dos direitos é a probabilidade lógica - que é 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 
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comprometer a realização imediata ou futura do direito" (Novo Código de 

Processo Civil Comentado, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, 

p. 312/313). Pois bem. Adentrando às minúcias do caso concreto, a parte 

requerente requer, como medida de urgência, a retirada de seu nome do 

cadastro de inadimplentes. No entanto, além de os embargantes não terem 

negado a existência do ajuste contratual, não juntaram comprovação de 

pagamento da dívida, a qual daria ensejo à retirada de seu nome do 

cadastro de inadimplentes. Já em relação a alegação de excesso de 

execução, entendo que a questão demanda a produção de provas e oitiva 

da parte contrária para o deslinde da controvérsia. Ademais, o pedido 

possui natureza satisfativa, não podendo ser analisado em sede de tutela 

de urgência, mas sim, na resolução do mérito dos presentes embargos. 

Ante o exposto, ausentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo, INDEFIRO o pedido de tutela provisória 

de urgência. Por seu turno, INTIME-SE a parte embargada para, querendo, 

apresentar impugnação no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 

920, inciso I, do CPC. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Jorge Hassib 

Ibrahim Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000735-57.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO SORRISAO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVO-COMERCIO E TRATAMENTO DE EUCALIPTO - EIRELI - EPP (REU)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VERA 

DECISÃO Processo: 1000735-57.2019.8.11.0102. AUTOR(A): AUTO 

POSTO SORRISAO LTDA RÉU: IVO-COMERCIO E TRATAMENTO DE 

EUCALIPTO - EIRELI - EPP Vistos. RECEBO a inicial por estar de acordo 

com os preceitos legais. Nos termos do artigo 334 do Código de Processo 

Civil, REMETO o presente feito ao CEJUSC, a fim de convidar às partes e 

seus advogados a se fazerem presentes na Sessão de 

Mediação/Conciliação a ser designada pela Gestora do Centro. 

PROCEDA-SE ao necessário para a realização da Sessão de 

Mediação/Conciliação, atentando-se o Cartório para os prazos dispostos 

no art. 334 e parágrafos, do CPC. Depois de realizada audiência, se não 

houver acordo, REMETAM-SE os autos ao Cartório a fim de aguardar o 

decurso do prazo para apresentação de defesa. EXPEÇA-SE mandado de 

citação do requerido, para que proceda o pagamento no prazo de 15 

(quinze) dias, conforme requerido na inicial, nos termos do artigo 701 do 

Código de Processo Civil. ANOTE-SE, nesse mandado, que, caso o 

requerido cumpra a obrigação, ficará isento de custas e honorários 

advocatícios (artigo 701, § 1º do Código de Processo Civil) e que, caso 

não haja o adimplemento, fixo, desde já honorários sucumbenciais em 10% 

sobre o valor da causa. Conste, ainda, no mandado que, neste prazo, a 

parte requerida poderá oferecer embargos, cujo termo inicial será a data 

da audiência de conciliação frustrada, do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação ou demais casos previstos em 

lei. Decorrido o prazo para apresentação dos embargos monitórios, com 

ou sem manifestação da parte requerida, ABRA-SE vista à parte autora 

para manifestação, em 15 (quinze) dias. Havendo acordo, volvam-me 

conclusos para deliberações. Caso não haja o cumprimento da obrigação 

ou o oferecimento de embargos, constituir-se-á, de pleno direito, o título 

executivo judicial, convertendo-se o mandado judicial em mandado 

executivo, na forma do artigo 701, §2º, do Código de Processo Civil. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. JORGE HASSIB IBRAHIM 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000740-79.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA APARECIDA DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

ROSENEIDE VIEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

JESIELE VIEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SIVALDO VIEIRA DOS SANTOS (DE CUJUS)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VERA 

DECISÃO Processo: 1000740-79.2019.8.11.0102. REQUERENTE: ROSA 

APARECIDA DA SILVA SANTOS, ROSENEIDE VIEIRA DOS SANTOS, 

JESIELE VIEIRA DOS SANTOS DE CUJUS: SIVALDO VIEIRA DOS SANTOS 

VISTOS. RECEBO a inicial por estar em conformidade com os preceitos 

legais. Outrossim, DEFIRO o pedido de concessão da justiça gratuita. 

NOMEIO inventariante a requerente Rosa Aparecida da Silva Santos, nos 

termos do artigo 617 do Código de Processo Civil. INTIME-SE a 

inventariante para assinar termo de compromisso em 05 (cinco) dias, nos 

termos do artigo 617, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 

Considerando o teor do Provimento nº 56/2016/CNJ, OFICIE-SE à CENSEC 

– Central Notarial de Serviços Compartilhados, Sede Administrativa III: Rua 

Bela Cintra, 746, 12º andar – conjunto 121 – CEP 01415-000 – São 

Paulo/SP, telefones: (11) 3122-6287 e (11) 3122-6277 – e-mail: 

censec@notariado.org.br, para que no prazo de 15 (quinze) dias, informe 

a existência de testamento em nome do de cujus. Com a resposta, sendo 

positiva, INTIME-SE o inventariante para se manifestar, no prazo de 15 

(quinze) dias e retornem os autos conclusos para deliberações. Em caso 

negativo, PROCEDA-SE às citações previstas no artigo 626, § 1º, do 

Código de Processo Civil. INTIME-SE a Fazenda Pública Federal, Estadual e 

Municipal, dos termos deste inventário, atentando-se para o disposto no 

§4º, do artigo 626, do Estatuto Processual Civil. Após, OFICIE-SE o 

DETRAN, INDEA e o Cartório de Registro de Imóveis, a fim de que informem 

se há bens em nome do falecido. Com a vinda das respostas, sejam 

avaliados os bens existentes, expedindo-se mandado de avaliação de 

todos os bens do inventário. ABRA-SE vista dos autos ao representante 

do Ministério Público. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo. Jorge Hassib Ibrahim Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000084-88.2020.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO CORREA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA CRISTINA MAYER OAB - MT0018586S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VERA 

DECISÃO Processo: 1000084-88.2020.8.11.0102. AUTOR(A): CRISTIANO 

CORREA REU: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A VISTOS. CRISTIANO CORREA ajuizou a presente AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA, em face de ENERGISA 

MATO GROSSO, alegando em síntese, que a requerida protestou uma 

fatura em seu nome de forma indevida uma vez que havia sido 

renegociada e, posteriormente quitada. Assim, postulou pela concessão 

da tutela de urgência, em razão da presença da probabilidade do direito e 

urgência do pedido, para que seja sustado o protesto do débito. É o breve 

relatório. Decido. Inicialmente, RECEBO a inicial por estar de acordo com os 

parâmetros estabelecidos em lei. Outrossim, DEFIRO o pedido de 

concessão da assistência judiciária gratuita. I – DA TUTELA DE URGÊNCIA 

Sabe-se que para a concessão de liminar de antecipação dos efeitos da 

tutela jurisdicional é necessário que existam elementos probatórios 

suficientes nos autos para convencer o julgador, em sede de cognição 

sumária, que o pedido do autor muito provavelmente será julgado 

procedente ao final da lide, conforme preceitua o caput do artigo 300 do 

Novo Código de Processo Civil. O artigo 300 do Novo Código de Processo 

Civil prevê: “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”. Complementando o preceptivo, 

temos o artigo 303, também do novo Código, segundo o qual: “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, o direito que 

se buscar realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do 

processo”. Nesse passo, em uma análise efêmera, típica das medidas de 

urgência, entendo que as alegações iniciais não restaram verossímeis. 

Isso porque, em um juízo de cognição não exauriente, não vislumbro a 

probabilidade do direito, uma vez que conforme documento de Id. 

29100367, o débito de R$ 1.517,81 (hum mil, quinhentos e dezessete reais 
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e oitenta e um centavos), fora protestado em 30/07/2019, sendo a dívida 

renegociada em 30/12/2019, de forma parcelada, com pagamento em 

02/01/2020, conforme Id. 29100370. Inobstante o comprovante de 

pagamento de Id. 29100370, é cediço que quitado o débito após seu 

vencimento, é do devedor a obrigação de proceder o cancelamento do 

protesto e a baixa da negativação mediante a apresentação de carta de 

anuência fornecida pela empresa credora, ou que tenha feito o pedido 

administrativamente, a empresa requerida absteve-se de atender sua 

solicitação, consoante inteligência do arts. 2º e 26 da Lei n. 9.492 /97. 

Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM 

PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DECISÃO QUE INDEFERIU 

O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. 

PROTESTO DEVIDO DO TÍTULO DE CRÉDITO EM RAZÃO DE 

INADIMPLEMENTO INCONTROVERSO. POSTERIOR QUITAÇÃO DA DÍVIDA. 

RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR PELA BAIXA DO PROTESTO. 

EXEGESE DOS ARTS. 2º E 26 DA LEI N. 9.492/1997. AUSÊNCIA DE 

PROVA QUANTO À SOLICITAÇÃO DE CARTA DE ANUÊNCIA E NEGATIVA 

DA PARTE RÉ/AGRAVADA EM FORNECÊ-LA. ÔNUS DA PARTE AUTORA. 

PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE. 

DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. "Quitado o débito após seu 

vencimento, é do devedor a obrigação de proceder o cancelamento do 

protesto e a baixa da negativação mediante a apresentação de carta de 

anuência fornecida pela casa bancária, consoante inteligência do arts. 2º 

e 26 da Lei n. 9.492/97, bem como do Recurso Representativo de 

Controvérsia n. 1.339.439/SP. É consabido ser da casa bancária a 

obrigação de alcançar ao devedor a carta de anuência para a 

perfectibilização do cancelamento do protesto e, por conseguinte, da 

exclusão do nome do autor no rol de inadimplentes. Não obstante, é dever 

do autor o ônus de comprovar ter efetivado pedido administrativo neste 

sentido, a teor do enunciado no art. 333, I, do Código de Processo Civil. 

Além disso, em que pese a incontroversa relação de consumo," in casu ", 

a inversão do ônus da prova não conduz direta e incontestavelmente ao 

reconhecimento do direito do autor a esta regalia processual. Dessarte, 

inexistindo nos autos qualquer indício de que o autor tenha solicitado a 

carta de anuência e de que a instituição financeira absteve-se de atender 

sua solicitação, ônus que competia àquele, não há motivos para exigir-se 

desta o cancelamento do aponte e da restrição que a época em que 

efetivadas se mostraram regulares." (Apelação Cível n. 2013.043673-1, de 

Timbó, rel. Des. Robson Luz Varella, Segunda Câmara de Direito 

Comercial, j. 23-6-2015). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-SC - 

AI: 40157169220198240000 Blumenau 4015716-92.2019.8.24.0000, 

Relator: Dinart Francisco Machado, Data de Julgamento: 22/10/2019, 

Segunda Câmara de Direito Comercial). (grifado). Portanto, tendo sido o 

débito protestado anteriormente ao pagamento do acordo formulado, e não 

havendo a comprovação nos autos da solicitação da carta de anuência ou 

a recusa da solicitação pela empresa requerida, INDEFIRO o pedido de 

tutela provisória de urgência. II – DA AUDIÊNCIA DE AUTOCOMPOSIÇÃO. 

Prosseguindo, DETERMINO que se proceda ao necessário para a 

realização de audiência conciliatória, nos termos do artigo 334 do novo 

Código de Processo Civil. CITE-SE o polo passivo, com a faculdade do 

artigo 212, § 2º, do novel Código de Processo Civil, para que compareça à 

audiência designada, acompanhado de advogado, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, bem como para apresentar contestação no 

prazo previsto no artigo 335 do CPC. Havendo desinteresse da parte ré na 

realização da audiência, deverá peticionar com 10 (dez) dias de 

antecedência a contar da data da audiência (CPC, §5º do artigo 334). 

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 artigo 334, § 8º 

do CPC, ainda, que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pelo autor (CPC, art. 344). Ao ser 

citado, o réu deverá ser cientificado de que o prazo para contestar é de 

15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data da audiência de conciliação 

frustrada, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de 

conciliação ou demais casos previstos em lei. Depois de realizada 

audiência, se não houver acordo, remetam-se os autos ao Cartório a fim 

de aguardar o decurso do prazo para apresentação de defesa, que se 

iniciará conforme preceitua o artigo 335 e incisos, do Código de Processo 

Civil. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Jorge Hassib 

Ibrahim Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000056-28.2017.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

HELENA DO CARMO BUENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1000056-28.2017.8.11.0102 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

ROBERGES JUNIOR DE LIMA - MT0012918A, da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação Sala: SALA DE AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 13/03/2019 Hora: 14:20 , devendo comunicar seu(ua) 

cliente, cientificando(a) que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará 

na extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, inciso I, 

da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. VERA, 29 de dezembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000560-63.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA DE FREITAS CUSTODIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT3923-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1000560-63.2019.8.11.0102 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

FERNANDO ROBERTO FELFILI - MT0003923A, da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação Juizado Sala: VERA - 

CONCILIAÇÃO - SECRETARIA Data: 25/09/2019 Hora: 10:00 , devendo 

comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. VERA, 12 de agosto de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000542-42.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

MAURI STEIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1000542-42.2019.8.11.0102 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

MARCELO YUJI YASHIRO - MT16250-O, da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação Juizado Sala: VERA - 

CONCILIAÇÃO - SECRETARIA Data: 18/09/2019 Hora: 09:20 , devendo 

comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. VERA, 2 de agosto de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000552-86.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:
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LUCIMARA APARECIDA RAMOS (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))

 

Processo n. 1000552-86.2019.8.11.0102 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

MARCELO YUJI YASHIRO - MT16250-O, da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação Juizado Sala: VERA - 

CONCILIAÇÃO - SECRETARIA Data: 18/09/2019 Hora: 14:00 , devendo 

comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. VERA, 2 de agosto de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000617-81.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

PLUMA SUPERMERCADOS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA ROSANE CRISTIANETTI FERREIRA ROMANI OAB - MT13117/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAILSON IZIDORIO (REQUERIDO)

 

Processo n° 1000617-81.2019.8.11.0102 - PJE VISTOS. PLUMA 

SUPERMERCADO LTDA - EPP ajuizou sob o rito do Juizado Especial a 

presente ação MONITÓRIA, em desfavor de JAILSON IZIDORIO, todos 

qualificados nos autos. A parte autora requereu a desistência da ação no 

id. 25147134. Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Decido. Nos 

termos do estatuído no artigo 200, parágrafo único, do CPC/2015, a 

desistência da ação somente produz seus efeitos após a homologação 

Judicial. Ante o exposto, para que produzam os seus jurídicos e legais 

efeitos, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA desta reclamação, e, por 

conseguinte, JULGO EXTINTO este feito, sem exame do mérito, com lastro 

legal no disposto do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo 

Civil/2015. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Jorge Hassib Ibrahim 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000561-48.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA DE FREITAS CUSTODIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT3923-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1000561-48.2019.8.11.0102 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

FERNANDO ROBERTO FELFILI - MT0003923A, da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação Juizado Sala: VERA - 

CONCILIAÇÃO - SECRETARIA Data: 25/09/2019 Hora: 10:20 , devendo 

comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. VERA, 12 de agosto de 2019.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000505-15.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

GESSICA PINTO VIEIRA LIVERIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT3923-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):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VERA SENTENÇA Processo: 

1000505-15.2019.8.11.0102. REQUERENTE: GESSICA PINTO VIEIRA 

LIVERIO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no 

artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 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 de instrução, pelo que delibero por 

julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso I, do CPC/15. Das 

Preliminares - Das ações idênticas – Afronta ao princípio da eventualidade 

REJEITO a PRELIMINAR, eis que a tese se confunde com a análise do 

próprio mérito. - Rejeito a PRELIMINAR de ausência de extrato original do 

SPC e SERASA, posto que a tese não trará prejuízo ao julgamento da 

presente demanda. - De um mesmo turno, REJEITO A PRELIMINAR DE 

ADEQUAÇÃO AO VALOR DA CAUSA, posto que a tese se confunde com 

a análise do próprio mérito. - De um mesmo norte, REJEITO A PRELIMINAR 

AO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA, posto que a hipossuficiência do 

consumidor é presumida (artigo 6º, VIII, do CDC), mormente que a tese se 

confunde com a análise do próprio mérito. Do mérito Trata-se de AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS proposta por GÉSSICA PINTO VIEIRA LIVERIO em desfavor de 

ENERGISA MATO GROSSO. Em análise aos elementos e circunstâncias 

que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão 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 336 e 341 do Novo Código de Processo Civil, compete 

ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as 

razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena 

de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Pois bem, o que se 

tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora 

alega que desconhece o débito, e que não se lembra de ter celebrado 

contrato jurídico junto a reclamada, pelo que requer a declaração de 

inexistência do débito, o cancelamento do aludido contrato, a extinção do 

nome dos órgãos de proteção ao crédito e a configuração de danos 

morais. Inicialmente refuto de plano a alegação de ausência de notificação 

par a inclusão do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, uma 

vez que conforme entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça 

no verbete 359 não é da empresa credora. Por seu turno a parte 

Requerida aduz regularidade da contratação e existência do débito; para 

tanto, visando corroborar seus argumentos trouxe aos autos contrato 

escrito de locação, em que figura a parte autora como locatária, 

devidamente assinado pela parte autora, inclusive idêntica a exarada em 

documentos pessoais e procuração acostados a inicial, entre outras 

provas hábeis a comprovar a contratação lícita entre as partes, 

demonstrando a relação jurídica, ou seja, as mesmas são suficientes a 

cumprirem o ônus probatório da parte Requerida, nos termos do art. 373, II, 

CPC. Conforme exposto a controvérsia da presente demanda cinge-se a 

dois pontos. A existência de relação jurídica e a origem do débito. Quanto 

ao primeiro, em que pese a parte Requerente afirme explicitamente que 

nunca contratou os serviços da parte Requerida. A legislação Processual 

Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo do direito de ação, 

utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. De acordo com a 

norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes que opõem 

recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se 

utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela parte Reclamada, a parte Autora 

alterou a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações 

contratuais, buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação 
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da demandada em danos morais. Tal prática deve ser punida com 

aplicação de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por 

nossos tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação 

declaratória de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? 

Autora que alega inexistir relação contratual com a requerida, não 

havendo débito a ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de 

proteção ao crédito ? Improcedência da ação ? Ônus de prova da 

fornecedora do produto ré, do qual se desincumbiu ? Comprovação da 

relação jurídica que deu origem ao débito ? Negativação do nome da 

consumidora nos órgãos de proteção ao crédito ? Exercício regular de 

Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da requerida legítima - Sentença mantida, 

por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 252 do RITJSP - 

Recurso não provido, com imposição de pena por litigância de má-fé. 

(TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 0123166-80.2011.8.26.0100, 

Relator: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, Data de Julgamento: 

15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

17/09/2015) A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas 

apenas punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável 

do direito. Ex positis, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na 

presente ação pela parte Requerente e via de consequência JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO formulado pela reclamada do 

valor de R$ 23,65 (vinte e três reais e sessenta e cinco centavos), 

corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros de 1% ao mês, 

ambos a partir do inadimplemento; COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Ainda, 

CONDENO da parte parte Autora em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no 

montante de 10% 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. Sem custas ou 

honorários, nesta fase, (Lei nº 9.099/1995, art. 55). Registro automático 

da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a 

teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo 

requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. 

Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Tatiane Pereira 

Barros Juíza Leiga
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VERA SENTENÇA Processo: 

1000106-83.2019.8.11.0102. REQUERENTE: NUBIA PAULA ITAI DOS 

SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/1995. Decido. No caso, 

não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Prima facie, REJEITO A PRELIMINAR DE 

AUSÊNCIA DE EXTRATO ORIGINAL DO SPC E SERASA, eis que o extrato 

acostado aos autos é suficiente ao deslinde da presente demanda. De 

seguimento, REJEITO A PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO 

DO ÔNUS DA PROVA, eis que a tese se confunde com a análise do 

próprio mérito. Demais disso, não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código 

de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. 

De um mesmo vértice, a demanda em tela prescinde de realização de 

audiência de instrução e julgamento, posto que a lide versa sobre fatos 

que são apurados e provados essencialmente por prova documental, 

inclusive no tocante ao pedido de danos morais, já que o mesmo se limita a 

provar negativação indevida. Nesse entendimento: “Inexiste cerceamento 

de defesa se os fatos alegados haveriam de ser provados por 

documentos, não se justificando a designação de audiência” (STJ-3aT, 

Resp 1.344-RJ, rel. Min. Eduardo Ribeiro, DJU 4.12.89). “Constantes dos 

autos elementos de prova documental suficientes para formar o 

convencimento do julgador, inocorre cerceamento de defesa se julgada 

antecipadamente a controvérsia” (STJ-4a T , Ag. 14952-DF, Ag Rg . Rel. 

Min. Sálvio de Figueiredo, j. 4.12.91, negaram provimento, v.u. DJU 3.2.92., 

p. 472) Portanto não se considera cerceamento de defesa o indeferimento 

de pedido de realização de audiência de instrução e julgamento quando a 

lide puder ser prova apenas por prova documental, uma vez que segundo 

o que preconiza o artigo 5º da lei n. 9.099/95, o juiz dirigirá o processo 

com liberdade para determinar as provas a serem produzidas, para 

apreciá-la e dar especial valor às regras de experiência comum ou 

técnica. Passo a análise do mérito. Trata-se de AÇÃO DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por NUBIA 

PAULA ITAI DOS SANTOS em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S/A. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que não assiste razão 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 336 e 341 do 

Novo Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, 

toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. Pois bem, o que se tem de relevante para o deslinde da 

controvérsia é que a parte autora alega que desconhece o débito, e que 

não se lembra de ter celebrado contrato jurídico junto a reclamada, pelo 

que requer a declaração de inexistência do débito, o cancelamento do 

aludido contrato, a extinção do nome dos órgãos de proteção ao crédito e 

a configuração de danos morais. A parte reclamada por sua vez 

demonstrou suficientemente a legitimidade da cobrança, trazendo aos 

autos telas sistêmicas, e relatórios de chamadas, provas que permitem 

vislumbrar a existência de contrato de consumo entre as partes. 

Impossível, portanto, pelas razões expostas a inversão do ônus 

probatório. Sobretudo a situação posta da exordial não decorre a lógica 

das provas produzidas nos autos pela parte reclamada, no que tange ao 

débito indevido discutido em tela. Essas premissas forçam reconhecer que 

a existência de negócio jurídico restou incontroversa, como também a 

legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva. No entanto, 

a parte ré, em contestação logrou demonstrar a legitimidade da cobrança 

por meio de elementos de prova que indicam a validade do negócio jurídico 

e que, por sua vez, não foram suficientemente comprovados na petição 

inicial, eis que a inversão do ônus da prova é invertida na relação de 

consumo conquanto a parte consumidora apresente provas mínimas para 

a convicção do juízo. Essas premissas forçam reconhecer que a 

existência de negócio jurídico restou incontroversa, como também a 

legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva. Assim, 

tenho que a hipótese é de improcedência do pedido. Ex positis, JULGO 

IMPROCEDENTE os pedidos formulados na presente ação pela parte 

Requerente e via de consequência JULGO PROCEDENTE O PEDIDO 

CONTRAPOSTO formulado pela reclamada do valor de R$ 131,58, 

corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescidos de 

juros de 1% ao mês, contados da inscrição do nome da parte reclamante 

nos cadastros de restrição ao crédito; COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas 

ou honorários, nesta fase, eis que não vislumbrada litigância de má-fé (Lei 

nº 9.099/95, art. 55). Registro automático da sentença com sua 

publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, 

da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Tatiane Pereira 

Barros Juíza Leiga
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JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VERA SENTENÇA Processo: 

1000741-64.2019.8.11.0102. REQUERENTE: HAIAN CANELA SILVA 

BARROS REQUERIDO: EXPRESSO SAO LUIZ LTDA Vistos, etc. 

Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei n. 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, razão pela qual, com a prova documental carreada 

aos autos, entendo que o feito se encontra devidamente instruído para 

julgamento. Cuida-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

formulada por HAIAN CANELA SILVA BARROS em desfavor da empresa 

EXPRESSO SÃO LUIZ LTDA. 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. Sem preliminares, passo ao exame do mérito. Narra o 

Reclamante na petição inicial: - Em suma, a autora alega que “no dia 

14/10/2019, com o intuito de comprar uma passagem pela via terrestre da 

cidade de Goiânia/GO até Cuiabá/MT, a requerente passou a realizar 

pesquisas pelos sítios eletrônicos das empresas de ônibus, a fim de 

localizar uma com mais comodidade. Ocorreu que, no dia 20/10/2019, 

antes de embargar no ônibus, a requerente foi até uma agência do 

requerido, localizada no interior da rodoviária de Goiânia/GO, para saber 

se estava tudo certo com sua passagem. Na ocasião foi informado pelos 

atendentes de que lhe seria devolvido uma diferença do valor pago, e que 

ela iria embarcar em um outro ônibus, com qualidade inferior ao 

contratado, sem poltronas individuais, apenas com as duplas simples. De 

pronto, a requerente exigiu que queria embarcar no veículo contrato pela 

internet, oportunidade em que passou a questionar o porquê não poderia 

viajar conforme o serviço contratado, ocasião em que os representantes 

do requerido disseram que: “esse ônibus não tem, não veio”.” (Sic). 

Acrescenta que houve impropérios quanto ao transporte que feriram a 

sua índole moral. Requer para tanto indenização por danos morais no valor 

de R$10.000,00. A Reclamada, em defesa, alega: - Que a parte autora 

adquiriu bilhete de passagem sob o nº 427588, para viagem que ocorreu 

no dia 20/10/2019 com horário previsto às 16h41min, no serviço 

EXECUTIVO, na linha de nº 120009161, denominada Brasília/DF – Campos 

de Júlio/MT, e que a parte autora deixou de comprovar os fatos narrados 

junto a exordial, pugna assim pela ausência no dever de indenizar. In 

casu, denoto que a parte reclamada possuí razão em seus argumentos, 

eis que as provas trazidas, tal como o print do bilhete da passagem 

adquirida denotam que o ônibus contratado previamente na aludida 

passagem foi “EXECUTIVO” e não “LEITO” como narrado junto a exordial. 

De um mesmo turno, a parte autora não comprovou que o bilhete adquirido 

na data de 14/10/2019 foi adquirido em ônibus “LEITO” (id. 25688440), 

mormente em sede de impugnação não comprovou ou impugnou 

especificamente as provas trazidas pela parte reclamada em defesa. 

Deste norte, a situação não ultrapassa a linha do mero aborrecimento. 

Impossível, portanto, pelas razões expostas a inversão do ônus probatório 

posto que não resta evidenciado os prejuízos materiais, eis que em 

demandas que se busca indenização por danos morais, não se admite a 

presunção dos fatos. Pelo contrário, é imprescindível que se traga prova 

cabal do fato alegado, sendo dever da parte reclamante instruir a 

demanda com as provas necessárias a amparar o direito invocado. 

Outrossim, o direito à indenização está adstrito à evidência da ilicitude e a 

comprovação de três elementos, quais sejam: a ação ou omissão dolosa 

ou culposa do causador do dano; o dano e o nexo causal existente entre 

a conduta do agente e o resultado lesivo. A ausência de qualquer deles 

desautoriza o reconhecimento do dever de indenizar. (...) Incumbe ao 

autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos 

termos do art. 333, I, CPC. Havendo cláusula que permite a renovação 

automática do seguro uma única vez, e tendo a Recorrida alegado na 

inicial que compareceu na agência bancária do Reclamado e requereu a 

manutenção do contrato, não há o que se falar em ato ilícito. Recursos da 

Reclamada provido. Ação julgada improcedente Como se sabe, o direito à 

indenização está adstrito à evidência da ilicitude e à comprovação de três 

elementos, quais sejam: a ação ou omissão dolosa ou culposa do 

causador do dano; o dano e o nexo causal existente entre a conduta do 

agente e o resultado lesivo. A ausência de qualquer deles desautoriza o 

reconhecimento do dever de indenizar.? (TJMT ? Turma Recursal Única - 

Juiz Relator Dr. JOÃO BOSCO SOARES DA SILVA, j. 27.02.2015) (negritei) 

Assim, in casu, é certo que não é possível reconhecer que o evento tenha 

ultrapassado a linha do mero dissabor inerente à vida em sociedade e 

causado real lesão ao direito da personalidade da parte autora. Não sem 

propósito, 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, posto que não resta evidenciada 

a angústia, vexame ou humilhação sofrida pelo consumidor, ou mesmo 

aflição e perda patrimonial considerável na presente lide. Essas premissas 

forçam reconhecer que a improcedência dos pedidos é a medida que se 

impõe. Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE O PEDIDO DA PARTE AUTORA COM RELAÇÃO AO DANO 

MORAL, por configuração de mero aborrecimento; e o faço com resolução 

do mérito, forte no artigo 487, I do CPC. Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/1995. 

Registro automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso 

do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, 

baixe-se e arquive-se. P. I. C. Submeto os autos ao MM.º Juiz togado para 

a apreciação nos termos do art. 40 da lei 9.099/95. Tatiane Pereira Barros 

– Juíza Leiga
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VERA SENTENÇA Processo: 

1000506-97.2019.8.11.0102. REQUERENTE: GESSICA PINTO VIEIRA 

LIVERIO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Ausente o relatório, com 

fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/1995. Fundamento. Decido. Das 

preliminares Prima facie, REJEITO A PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA e a PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE 

EXTRATO ORIGINAL DO SPC E SERASA pela parte reclamada, eis que as 

teses se confundem com a análise do próprio mérito, mormente que não 

trará prejuízo ao julgamento da presente demanda, porquanto as provas 

nos autos são hábeis a prolação de sentença. Cumpre anotar que o caso 

em apreço é hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos 

termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de 

dilação probatória. Do mérito Trata-se de AÇÃO DE AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS proposta por GESSICA 

PINTO VIEIRA LIVERIO em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S.A. 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. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não 

assiste razão à parte autora. A controvérsia da presente demanda 

cinge-se a inscrição do nome da parte Requerente em cadastro de 

inadimplentes no valor de R$ 136,38 pleiteando com isso a declaração de 

inexistência do débito, a condenação da Ré ao pagamento de indenização 

por supostos danos morais e materiais sofridos, eis que alega 

desconhecimento do débito. Em sua exordial a parte Requerente diz haver 

relação jurídica com a Requerida, porém afirma dessaber o débito, 

informando que não houve notificação sobre a inclusão de seu nome nos 

órgãos de proteção ao crédito. Por seu turno a parte Requerida aduz 

regularidade da contratação e existência do débito; para tanto, visando 

corroborar seus argumentos trouxe aos autos telas sistêmicas e relatórios 

de chamadas, demonstrando a relação jurídica com a parte reclamada, 

sendo as mesmas suficientes a cumprirem o ônus probatório da parte 
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Requerida, nos termos do art. 373, II, CPC. Sobretudo a situação posta da 

exordial não decorre a lógica das provas produzidas nos autos pela parte 

reclamada, no que tange ao débito indevido discutido em tela. Essas 

premissas forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico restou 

incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a 

inscrição restritiva. No entanto, a parte ré, em contestação logrou 

demonstrar a legitimidade da cobrança por meio de elementos de prova 

que indicam a validade do negócio jurídico e que, por sua vez, não foram 

suficientemente comprovados na petição inicial, eis que a inversão do 

ônus da prova é invertida na relação de consumo conquanto a parte 

consumidora apresente provas mínimas para a convicção do juízo. Essas 

premissas forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico restou 

incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a 

inscrição restritiva. Assim, tenho que a hipótese é de improcedência do 

pedido. Por não haver alteração da verdade pela autora, visto que a 

mesma alega que existe relação jurídica com a ré, desconhecendo apenas 

o débito, deixo de condenar em litigância de má-fé. Ex positis, JULGO 

IMPROCEDENTE os pedidos formulados na presente ação pela parte 

Requerente e via de consequência JULGO PROCEDENTE O PEDIDO 

CONTRAPOSTO formulado pela reclamada do valor de R$ 136,38, 

corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros de 1% ao mês, 

ambos a partir do inadimplemento; COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas 

ou honorários, nesta fase, (Lei nº 9.099/1995, art. 55). Registro 

automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro 

respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, 

baixe-se e arquive-se. Intime-se. Cumpra-se. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Tatiane Pereira Barros - Juíza Leiga

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000056-28.2017.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

HELENA DO CARMO BUENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VERA SENTENÇA Processo: 

1000056-28.2017.8.11.0102. REQUERENTE: HELENA DO CARMO BUENO 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no 

artigo 38 da Lei n.º 9.099/1995. Fundamento. Decido. Das preliminares 

Prima facie, REJEITO A PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO 

DO ÔNUS DA PROVA e a PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE COMPROVANTE 

DE ENDEREÇO NO NOME DA PARTE AUTORA, eis que as teses se 

confundem com a análise do próprio mérito, mormente que o comprovante 

de endereço acostado aos autos não trará prejuízo ao julgamento da 

presente demanda, porquanto as provas nos autos são hábeis a prolação 

de sentença. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Do mérito 

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por HELENA DO CARMO 

BUENO em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S.A. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

assiste razão à parte autora. A controvérsia da presente demanda 

cinge-se a inscrição do nome da parte Requerente em cadastro de 

inadimplentes no valor de R$ 169,98 (cento e sessenta e nove reais e 

noventa e oito centavos) pleiteando com isso a declaração de inexistência 

de relação jurídica com a ré, a inexistência do débito e a condenação da 

Ré ao pagamento de indenização por supostos danos sofridos, eis que 

alega desconhecimento do débito. Em sua exordial a parte Requerente diz 

não haver relação jurídica com a Requerida, e afirma desconhecer o 

débito, informando ainda que não houve notificação sobre a inclusão de 

seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. A parte requerida, em sua 

peça de defesa, alega exercício regular do direito e legitimidade da 

cobrança do débito por inadimplência. A inversão do ônus da prova libera 

o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos 

do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá 

comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da parte requerente, 

em virtude da presunção passar a ser favorável a ela. Destarte, 

conquanto tenha a requerida alegado que não praticou ilícito ensejador de 

reparação por danos morais, não apresentou documento assinado pela 

parte requerente apto a provar a existência do débito que motivou a 

negativação, mormente que as telas sistêmicas não se prestam a 

comprovar a legitimidade da contratação entre as partes. Infere-se, 

portanto, que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais da parte 

requerente para a referida contratação. Cumpre à prestadora de serviços 

agir com a diligência necessária a impedir fraudes que possam acarretar 

prejuízos aos seus clientes e a terceiros. Por outro lado, o fato de terceiro 

só exclui a responsabilidade civil do causador direto do dano, se ficar 

caracterizado a imprevisibilidade do evento danoso. A atuação de 

falsários é fato previsível, incumbindo à requerida agir com diligência para 

não causar prejuízos a terceiros. Não tendo a requerida examinado com 

cuidado a documentação apresentada para a contratação, agiu com 

imprudência, surgindo, por consequência, o dever de indenizar. 

Hodiernamente a atuação de falsários é fato previsível, e não tendo a 

requerida adotado mecanismos tendentes a evitar os fatos concorreu 

para a concretização da lesão. A inserção do nome da parte requerente 

nas entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso. Ex positis, 

JULGO PARCIALEMTE PROCEDENTE os pedidos formulados na presente 

ação pela parte Requerente para 1) DECLARAR a inexistência do débito 

mencionado na inicial, imputado pela parte reclamada, qual seja R$ 169,98 

(Cento e sessenta e nove reais e noventa e oito centavos); 2) CONDENAR 

a parte reclamada a pagar a parte reclamante R$ 3.000,00 (três mil reais), 

corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescidos de 

juros de 1% ao mês, a partir da citação; 3) DETERMINO a exclusão do 

nome da parte reclamante dos órgãos de proteção ao crédito. Expeçam-se 

os ofícios pertinentes caso a determinação do item “3” não seja cumprida. 

Sem custas ou honorários, nesta fase, (Lei nº 9.099/1995, art. 55). 

Registro automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso 

do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Submeto os autos 

ao MM.º Juiz togado para a apreciação nos termos do art. 40 da lei 

9.099/95. Tatiane Pereira Barros – Juíza Leiga V I S T O S, HOMOLOGO, 

para que surta seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela 

Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da lei nº 9099/95. Sem custas, nem 

honorários, na forma da Lei 9099/95. Após o trânsito em julgado, 

cumpridas as formalidades legais, dê-se baixa e arquivem-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000105-98.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

NUBIA PAULA ITAI DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VERA SENTENÇA Processo: 

1000105-98.2019.8.11.0102. REQUERENTE: NUBIA PAULA ITAI DOS 

SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/1995. Decido. No caso, 

não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Prima facie, REJEITO A PRELIMINAR DE 

IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA eis que a tese se 

confunde com a análise do próprio mérito. REJEITO A PRELIMINAR DE 

AUSÊNCIA DE EXTRATO ORIGINAL DOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO SPC E SERASA, eis que o extrato acostado aos autos é 

suficiente ao deslinde da presente demanda. Demais disso, não há que se 

falar em complexidade suficiente que autorize afastar a competência 

deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações 

preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 
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artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e 

análise da controvérsia posta. De um mesmo vértice, a demanda em tela 

prescinde de realização de audiência de instrução e julgamento, posto que 

a lide versa sobre fatos que são apurados e provados essencialmente por 

prova documental, inclusive no tocante ao pedido de danos morais, já que 

o mesmo se limita a provar negativação indevida. Nesse entendimento: 

“Inexiste cerceamento de defesa se os fatos alegados haveriam de ser 

provados por documentos, não se justificando a designação de audiência” 

(STJ-3aT, Resp 1.344-RJ, rel. Min. Eduardo Ribeiro, DJU 4.12.89). 

“Constantes dos autos elementos de prova documental suficientes para 

formar o convencimento do julgador, inocorre cerceamento de defesa se 

julgada antecipadamente a controvérsia” (STJ-4a T , Ag. 14952-DF, Ag Rg 

. Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 4.12.91, negaram provimento, v.u. DJU 

3.2.92., p. 472) Portanto não se considera cerceamento de defesa o 

indeferimento de pedido de realização de audiência de instrução e 

julgamento quando a lide puder ser prova apenas por prova documental, 

uma vez que segundo o que preconiza o artigo 5º da lei n. 9.099/95, o juiz 

dirigirá o processo com liberdade para determinar as provas a serem 

produzidas, para apreciá-la e dar especial valor às regras de experiência 

comum ou técnica. Passo a análise do mérito. Trata-se de AÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por NUBIA PAULA ITAI DOS SANTOS em desfavor de 

TELEFÔNICA BRASIL S/A. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão 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 336 e 341 do Novo Código de Processo Civil, compete 

ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as 

razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena 

de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Pois bem, o que se 

tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora 

alega que desconhece o débito, e que não se lembra de ter celebrado 

contrato jurídico com a reclamada, pelo que requer a declaração de 

inexistência do débito, a extinção do nome dos órgãos de proteção ao 

crédito e a configuração de danos morais. A parte reclamada por sua vez 

demonstrou suficientemente a legitimidade da cobrança, trazendo aos 

autos relatórios de chamadas, provas que permitem vislumbrar a 

existência de contrato de consumo entre as partes. Impossível, portanto, 

pelas razões expostas a inversão do ônus probatório. Sobretudo a 

situação posta da exordial não decorre a lógica das provas produzidas 

nos autos pela parte reclamada, no que tange ao débito indevido discutido 

em tela. Essas premissas forçam reconhecer que a existência de negócio 

jurídico restou incontroversa, como também a legitimidade da cobrança 

que ocasionou a inscrição restritiva. No entanto, a parte ré, em 

contestação logrou demonstrar a legitimidade da cobrança por meio de 

elementos de prova que indicam a validade do negócio jurídico e que, por 

sua vez, não foram suficientemente comprovados na petição inicial, eis 

que a inversão do ônus da prova é invertida na relação de consumo 

conquanto a parte consumidora apresente provas mínimas para a 

convicção do juízo. Essas premissas forçam reconhecer que a existência 

de negócio jurídico restou incontroversa, como também a legitimidade da 

cobrança que ocasionou a inscrição restritiva. Assim, tenho que a 

hipótese é de improcedência do pedido. Ex positis, JULGO IMPROCEDENTE 

os pedidos formulados na presente ação pela Requerente e via de 

consequência JULGO PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO formulado 

pela reclamada do valor de R$ 119,68, corrigidos monetariamente pelo 

INPC e acrescidos de juros de 1 por cento ao mês, ambos a partir do 

inadimplemento, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas ou honorários, 

nesta fase, eis que não vislumbra litigância de má-fé (Lei 9.099/95, art. 

55). Registro automático da sentença, com sua publicação, dispensado o 

uso do livro respectivo, a teor do art. 317, §4º da CNGC. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, 

baixe-se e arquive-se. Intima-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. Tatiane Pereira Barros Juíza Leiga
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Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VERA SENTENÇA Processo: 

1000135-70.2018.8.11.0102. REQUERENTE: GABRIELA FERREIRA LEAO 

REQUERIDO: VIVO 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. Prima facie, REJEITO A PRELIMINAR DE PRECRIÇÃO, 

pois aplica-se a regra do Código de Defesa do Consumidor, artigo 27. De 

um mesmo vértice, REJEITO A PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA eis que a tese se confunde com o 

julgamento do próprio mérito. De seguimento, REJEITO A PRELIMINAR DE 

AUSÊNCIA DE EXTRATO ORIGINAL DOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO, visto que o apresentado nos autos não trará prejuízo ao 

julgamento da lide. Por fim, REJEITO A PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE 

COMPROVANTE DE ENDEREÇO NO NOME, pois não trará prejuízo ao 

julgamento da lide. Demais disso, não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código 

de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. 

De um mesmo vértice, a demanda em tela prescinde de realização de 

audiência de instrução e julgamento, posto que a lide versa sobre fatos 

que são apurados e provados essencialmente por prova documental, 

inclusive no tocante ao pedido de danos morais, já que o mesmo se limita a 

provar negativação indevida. Nesse entendimento: “Inexiste cerceamento 

de defesa se os fatos alegados haveriam de ser provados por 

documentos, não se justificando a designação de audiência” (STJ-3aT, 

Resp 1.344-RJ, rel. Min. Eduardo Ribeiro, DJU 4.12.89). “Constantes dos 

autos elementos de prova documental suficientes para formar o 

convencimento do julgador, inocorre cerceamento de defesa se julgada 

antecipadamente a controvérsia” (STJ-4a T , Ag. 14952-DF, Ag Rg . Rel. 

Min. Sálvio de Figueiredo, j. 4.12.91, negaram provimento, v.u. DJU 3.2.92., 

p. 472) Portanto não se considera cerceamento de defesa o indeferimento 

de pedido de realização de audiência de instrução e julgamento quando a 

lide puder ser prova apenas por prova documental, uma vez que segundo 

o que preconiza o artigo 5º da lei n. 9.099/95, o juiz dirigirá o processo 

com liberdade para determinar as provas a serem produzidas, para 

apreciá-la e dar especial valor às regras de experiência comum ou 

técnica. Passo a análise do mérito. Trata-se de AÇÃO DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por 

GABRIELA FERREIRA LEÃO em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S/A. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que não assiste razão 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 336 e 341 do 

Novo Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, 

toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. Pois bem, o que se tem de relevante para o deslinde da 

controvérsia é que a parte autora alega que desconhece o débito, 

mormente aduz que houve contrato jurídico com a reclamada, requerendo 

a declaração de inexistência do débito, a extinção do nome dos órgãos de 

proteção ao crédito e a configuração de danos morais. A parte reclamada 

por sua vez demonstrou suficientemente a legitimidade da cobrança, 

trazendo aos autos telas sistêmicas, boletos em nome da requerente e 

relatórios de chamadas, provas que permitem vislumbrar a existência de 

contrato de consumo entre as partes. Impossível, portanto, pelas razões 

expostas a inversão do ônus probatório. Sobretudo a situação posta da 

exordial não decorre a lógica das provas produzidas nos autos pela parte 
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reclamada, no que tange ao débito indevido discutido em tela. Essas 

premissas forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico restou 

incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a 

inscrição restritiva. No entanto, a parte ré, em contestação logrou 

demonstrar a legitimidade da cobrança por meio de elementos de prova 

que indicam a validade do negócio jurídico e que, por sua vez, não foram 

suficientemente comprovados na petição inicial, eis que a inversão do 

ônus da prova é invertida na relação de consumo conquanto a parte 

consumidora apresente provas mínimas para a convicção do juízo. Essas 

premissas forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico restou 

incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a 

inscrição restritiva. Deixo de condenar a reclamante em Litigância de 

má-fé, visto que a mesma reconheceu que houve relação jurídica entre as 

partes. Assim, tenho que a hipótese é de improcedência do pedido. Isto 

posto, nos termos do art. 487, I, do NCPC/2015, DECIDO PELA 

IMPROCEDÊNCIA da pretensão deduzida na inicial e via de consequência 

JULGO PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO formulado pela reclamada 

do valor de R$ 209,02, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta 

data e acrescidos de juros de 1% ao mês, contados da inscrição do nome 

da parte reclamante nos cadastros de restrição ao crédito; COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Sem custas ou honorários, nesta fase, eis que não 

vislumbrada litigância de má-fé (Lei nº 9.099/95, art. 55). Registro 

automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro 

respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, 

baixe-se e arquive-se. 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. Tatiane Pereira Barros Juíza Leiga

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000515-59.2019.8.11.0102
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DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VERA SENTENÇA Processo: 

1000515-59.2019.8.11.0102. REQUERENTE: SEBASTIAO VIEIRA DOS 

SANTOS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe 

o artigo 38 da Lei 9.099/1995. Decido. No caso, não havendo vício que 

possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória. Prima facie, REJEITO A PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE 

EXTRATO ORIGINAL DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO SPC E 

SERASA, eis que o extrato acostado aos autos é suficiente ao deslinde da 

presente demanda. Demais disso, não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código 

de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. 

De um mesmo vértice, a demanda em tela prescinde de realização de 

audiência de instrução e julgamento, posto que a lide versa sobre fatos 

que são apurados e provados essencialmente por prova documental, 

inclusive no tocante ao pedido de danos morais, já que o mesmo se limita a 

provar negativação indevida. Nesse entendimento: “Inexiste cerceamento 

de defesa se os fatos alegados haveriam de ser provados por 

documentos, não se justificando a designação de audiência” (STJ-3aT, 

Resp 1.344-RJ, rel. Min. Eduardo Ribeiro, DJU 4.12.89). “Constantes dos 

autos elementos de prova documental suficientes para formar o 

convencimento do julgador, inocorre cerceamento de defesa se julgada 

antecipadamente a controvérsia” (STJ-4a T , Ag. 14952-DF, Ag Rg . Rel. 

Min. Sálvio de Figueiredo, j. 4.12.91, negaram provimento, v.u. DJU 3.2.92., 

p. 472) Portanto não se considera cerceamento de defesa o indeferimento 

de pedido de realização de audiência de instrução e julgamento quando a 

lide puder ser prova apenas por prova documental, uma vez que segundo 

o que preconiza o artigo 5º da lei n. 9.099/95, o juiz dirigirá o processo 

com liberdade para determinar as provas a serem produzidas, para 

apreciá-la e dar especial valor às regras de experiência comum ou 

técnica. Passo a análise do mérito. Trata-se de AÇÃO DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS 

proposta por SEBASTIÃO VIEIRA DOS SANTOS em desfavor de 

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que não assiste razão 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 336 e 341 do 

Novo Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, 

toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. Pois bem, o que se tem de relevante para o deslinde da 

controvérsia é que a parte autora alega que desconhece o débito, pelo 

que requer a declaração de inexistência do débito, a extinção do nome 

dos órgãos de proteção ao crédito e a configuração de danos morais e 

materiais. A parte reclamada por sua vez demonstrou suficientemente a 

legitimidade da cobrança, trazendo aos autos termo de cadastro e 

históricos de consumo, provas que permitem vislumbrar a existência de 

contrato de consumo entre as partes. Impossível, portanto, pelas razões 

expostas a inversão do ônus probatório. Sobretudo a situação posta da 

exordial não decorre a lógica das provas produzidas nos autos pela parte 

reclamada, no que tange ao débito indevido discutido em tela. Essas 

premissas forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico restou 

incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a 

inscrição restritiva. No entanto, a parte ré, em contestação logrou 

demonstrar a legitimidade da cobrança por meio de elementos de prova 

que indicam a validade do negócio jurídico e que, por sua vez, não foram 

suficientemente comprovados na petição inicial, eis que a inversão do 

ônus da prova é invertida na relação de consumo conquanto a parte 

consumidora apresente provas mínimas para a convicção do juízo. Essas 

premissas forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico restou 

incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a 

inscrição restritiva. Assim, tenho que a hipótese é de improcedência do 

pedido. Restou evidente que a parte demandante, intencionalmente, alterou 

a verdade dos fatos, buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, 

no inciso II, do art. 80, do Código de Processo Civil/2015. Os fatos 

mencionados demonstram atitude de deslealdade processual, 

caracterizando a parte reclamante como litigante de má-fé. Condutas como 

essa, onde o único intento é o lucro fácil, por meio da violação da boa-fé 

contratual e processual, têm abarrotado os juizados especiais de 

processos, retardando o julgamento de causas legítimas e onde as partes 

mais necessitam da tutela jurisdicional. Ex positis, JULGO IMPROCEDENTE 

os pedidos formulados na presente ação pela Requerente e via de 

consequência JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO 

CONTRAPOSTO formulado pela reclamada do valor de R$ 89,28, 

corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros de 1% ao mês, 

ambos a partir do inadimplemento, bem como reconheço a litigância de 

má-fé da parte autora e, por conseguinte, CONDENO a parte reclamante 

ao pagamento de multa de 2% sobre o valor da causa e de honorários 

advocatícios que sugiro seja fixado em R$ 1.000,00 (um mil reais), com 

fulcro no artigos 81 do CPC c/c art. 55 da Lei 9.099/95 e Enunciado 136 

FONAJE.; COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Registro automático da sentença, 

com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 

317, §4º da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 

10 dias, certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. Intima-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. Tatiane 

Pereira Barros Juíza Leiga
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Advogado(s) Polo Ativo:

VALDESON PEREIRA DA SILVA OAB - MT0015846A (ADVOGADO(A))
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BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VERA SENTENÇA Processo: 

1000119-82.2019.8.11.0102. REQUERENTE: EDNALVA MARQUES 

ARAUJO REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos etc. Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/1995. 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. Demais disso, não há que se 

falar em complexidade suficiente que autorize afastar a competência 

deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações 

preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e 

análise da controvérsia posta. Mérito Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS proposta por EDNALVA MARQUES ARAUJO em desfavor do 

BANCO BRADESCO S/A. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que parcial razão 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 336 e 341 do Novo Código de Processo Civil, compete 

ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as 

razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena 

de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Pois bem, o que se 

tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora 

alega ser titular de uma conta corrente nº 0001324-2, agência nº 0234, 

junto ao banco Reclamado, e que ao analisar os extratos de sua conta, 

verificou a existência de diversos lançamentos em débito automático que 

jamais autorizou, referente a título de capitalização, bem como de outras 

tarifas bancárias, pleiteando, liminarmente, que o banco Reclamado se 

abstenha de efetuar novos lançamentos na conta corrente da Reclamante 

e, no mérito, dentre outros pedidos, a repetição do indébito, além da 

condenação do banco Reclamado ao pagamento de indenização por 

danos morais e materiais. A parte reclamada por sua vez alega 

legitimidade dos descontos, trazendo aos autos contrato escrito com 

assinatura da parte autora idêntica ao da aposta em procuração e demais 

documentos pessoais e Extratos bancários, provas que permitem 

vislumbrar a existência de contrato de consumo entre as partes, porém é 

relevante esclarecer que a parte ré deixou de instruir os autos outros 

documentos hábeis que autorizasse o reconhecimento da legitimidade dos 

descontos e lhe desobrigasse da responsabilização civil pela cobrança 

indevida. Isto porque ao analisar o contrato anexado pela parte reclamada, 

nota-se que o serviço contratado pela parte reclamante foi apenas o 

serviço CESTA BRADESCO EXPRESSO 3 – VALOR DA MENSALIDADE R$ 

7,50. De um mesmo turno, nos extratos anexados, tanto pela parte 

reclamante como pela parte reclamada, podemos verificar vários 

descontos de outras tarifas (tarifas de códigos: 0120514, 0800002, 

0900002, 0011014, 0200004, 0300003, 0030815, CESTA FÁCIL 

ECONÔMICA, CESTA EXPRESSO 2, SEGURO PRESTAMISTA e TÍTULO DE 

CAPITALIZAÇÃO) Em análise minuciosa aos extratos, restou provado que 

houve descontos da mesma tarifa de forma repetida em alguns meses. O 

montante dos descontos é de R$ 538,03, porém houve um resgate de R$ 

208,09 do Título de Capitalização, totalizando então R$ 329,94 de 

descontos. Cesta Expresso 2: R$ 7,50 Cesta Fácil Econômica: R$ 215,08 

Seguro Prestamista: R$ 31,74 Título de Capitalização: R$ 242,10 Resgate 

de Título de Capitalização: R$ 208,09. Tarifa Bancária 0120514: R$ 5,28 

Tarifa Bancária 0090614: R$ 7,50 Tarifa Bancária 0800002: R$ 3,80 Tarifa 

Bancária: 0900002: R$ 3,80 Tarifa Bancária 0200004: R$ 7,60 Tarifa 

Bancária 0300003: R$ 5,70 Tarifa Bancária 0030815: R$ 6,17 Tarifa 

Bancária 0100119: R$ 1,76 A parte ré, em contestação não logrou êxito 

em demonstrar a legitimidade dos descontos acima descritos, sendo, 

portanto, devidos somente os descontos do serviço contratado, qual seja 

CESTA EXPRESSO 3 – VALOR DA MENSALIDADE R$ 7,50. Essas 

premissas forçam reconhecer que há existência de negócio jurídico entre 

as partes, porém há que se declarar a ilegitimidade de descontos 

indevidos que ocasionou danos materiais a Reclamante. Assim, tenho que 

a hipótese é de Parcial Procedência Do Pedido. Isto posto, nos termos do 

art. 487, I, do NCPC/2015, DECIDO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA da 

pretensão deduzida na inicial, com resolução do mérito, conforme artigo 

487, I do NCPC, para o fim de: I – DECLARAR a inexistências dos 

descontos ora discutidos nos autos. II – DETERMINAR que a parte 

reclamada proceda com o cancelamento dos descontos automáticos das 

Tarifas de Código 0120514; 0090614; 0800002; 0900002; 0200004; 

0300003; 0030815; 0100119; Cesta Fácil Econômica, Cesta Expresso 2; 

Título de Capitalização e Seguro Prestamista, sob pena de multa diária de 

R$ 100,00 (cem reais), limitada ao teto de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); e 

ainda III - CONDENO a parte reclamada a devolução dos descontos 

indevidos em dobro correspondente em de R$ 659,88 (seiscentos e 

cinquenta e nove reais e oitenta e oito centavos), com correção e juros de 

1% ao mês, ambos a partir do efetivo prejuízo; IV - CONDENO ainda a 

parte reclamada ao pagamento a parte autora, a título de danos morais, a 

importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigidos monetariamente pelo 

INPC a partir desta data (súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% a.m., 

conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º 

do CTN, contados da citação (artigo 405 do CC). Deixo de condenar as 

partes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 

virtude do exposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95. Registro automático da 

sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a 

teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo 

requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. 

Submeto os autos ao MM.º Juiz togado para a apreciação nos termos do 

art. 40 da lei 9.099/95. Tatiane Pereira Barros – Juíza Leiga V I S T O S, 

HOMOLOGO, para que surta seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da lei nº 9099/95. Sem 

custas, nem honorários, na forma da Lei 9099/95. Após o trânsito em 

julgado, cumpridas as formalidades legais, dê-se baixa e arquivem-se. P. I. 

C.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VERA SENTENÇA Processo: 

1000043-58.2019.8.11.0102. REQUERENTE: CLERISTON BATISTA DOS 

SANTOS, CLADI SERPA DE LIMA REQUERIDO: RODOSERVICE 

CONSTRUCOES LTDA - ME 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, razão 

pela qual, com a prova documental carreada aos autos, entendo que o 

feito se encontra devidamente instruído para julgamento. Cuida-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS formulada por CLERISTON 

BATISTA DOS SANTOS em desfavor da empresa RODOSERVICE 

CONSTRUÇÕES LTDA – ME. 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. Sem preliminares, passo ao exame do mérito. Narra o 

Reclamante na petição inicial: - Em suma, a autora alega “culpa exclusiva 

da Requerida por ter deixado um monte de pó de pedra brita, no meio da 

via na Avenida Estados Unidos, sem qualquer placa de identificação, 

aduzindo que a via estava interditada. Alega ainda que quando trafegavam 

com seu veículo LIFAN 530 1.5 COR BRANCA, PLACA QCA2419, no dia 

24.11.2018, na avenida Estados Unidos em frente ao mercado SCHMIDT, 
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por não ter placa de sinalização acabaram por abalroar seu veículo no 

monte de pó de pedra brita, causando enormes prejuízos. Tudo isso por 

imprudência e negligência da Requerida. Pleiteando assim dano material no 

montante de R$ 15.462,35 e indenização por danos morais de R$ 

10.000,00” (Sic). A Reclamada, em defesa, alega: - A culpa do acidente 

deu-se por descuido dos Autores, que não tomaram cuidados 

necessários que devem ter todos os motoristas de veículos, em momento 

algum a Requerida deu causa ao acidente, pugnando pela ausência no 

dever de indenizar. SEM RAZÃO A PARTE RECLAMADA. Da análise 

minuciosa do presente feito e documentos que o instruem levam à 

conclusão, sem qualquer dúvida, que a parte promovida foi a causadora 

do acidente, isto porque incorreu em grave falha e negligência ao deixar 

de proceder com a observância ao que preceitua no artigo 26 do CTB, 

devendo ser responsabilizada pelos danos materiais causados ao autor. 

Eis que o direito à indenização está adstrito à evidência da ilicitude e a 

comprovação de três elementos, quais sejam: a ação ou omissão dolosa 

ou culposa do causador do dano; o dano e o nexo causal existente entre 

a conduta do agente e o resultado lesivo. Embora conste da defesa que a 

parte promovente deu causa ao acidente posto que deixou de observar o 

referido material “Pó de brita” no asfalto, há que se verberar que além de 

não constar nenhuma sinalização tal como exige a legislação aplicável à 

espécie, o aludido acidente ocorreu às 19:30hrs/Min do dia 24/11/2018, o 

que certamente dificultou a visão do referido material na pista (fotos e 

vídeos encartados aos autos), haja vista não haver nenhuma sinalização, 

fato reconhecido pela própria empresa reclamada. Até porque, se a autora 

não observou no meio da pista o "pó de brita" é porque não estava com 

sinalização adequada, de modo que é responsável pelos prejuízos 

sofridos pela autora. Impondo assim a reparação material, sopesado as 

provas acostadas a exordial quanto aos orçamentos dos id’s. 17737003, 

17736995, 17737001. De outro vértice, não denoto a ocorrência de dano 

moral, uma vez que o dano moral é a violação aos direitos da 

personalidade e tem como consequência dor sofrimento e angustia o que 

não é a hipótese dos autos, pois ocorreu um acidente na esfera 

estritamente material, não havendo dano na esfera íntima e subjetiva do 

autor. Desta sorte, a presente ação merece parcial provimento. Ante o 

exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo 

Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO para CONDENAR o 

Reclamado a pagar a Reclamante a importância de R$ 15.462,35 (quinze 

mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e trinta e cinco centavos) pelos 

danos materiais sofridos, importância esta que deverá ser corrigida 

monetariamente pelo INPC e acrescida de juros de mora, ambos contados 

do evento danoso (Súmula 54 do STJ). Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/1995. 

Registro automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso 

do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, 

baixe-se e arquive-se. P. I. C. Submeto os autos ao MM.º Juiz togado para 

a apreciação nos termos do art. 40 da lei 9.099/95. Tatiane Pereira Barros 

– Juíza Leiga
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VERA SENTENÇA Processo: 

1000136-55.2018.8.11.0102. REQUERENTE: PEDRA APARECIDA MARTINS 

DA SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No 

caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que 

as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória. Prima facie, REJEITO A 

PRELIMINAR DE PRECRIÇÃO, pois aplica-se a regra do Código de Defesa 

do Consumidor, artigo 27, ou seja, 05 (anos) da data do fato, razão pela 

qual afasto. De seguimento, REJEITO A PRELIMINAR DE FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR, eis que a tese se confunde com o julgamento do 

próprio mérito. De um mesmo turno, REJEITO A PRELIMINAR DE AUSÊNCIA 

DE EXTRATO ORIGINAL DOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, visto 

que o apresentado nos autos não trará prejuízo ao julgamento da lide. Por 

fim, REJEITO A PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE 

ENDEREÇO NO NOME, pois não trará prejuízo ao julgamento da lide. 

Demais disso, não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que 

impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. De um mesmo vértice, 

a demanda em tela prescinde de realização de audiência de instrução e 

julgamento, posto que a lide versa sobre fatos que são apurados e 

provados essencialmente por prova documental, inclusive no tocante ao 

pedido de danos morais, já que o mesmo se limita a provar negativação 

indevida. Nesse entendimento: “Inexiste cerceamento de defesa se os 

fatos alegados haveriam de ser provados por documentos, não se 

justificando a designação de audiência” (STJ-3aT, Resp 1.344-RJ, rel. Min. 

Eduardo Ribeiro, DJU 4.12.89). “Constantes dos autos elementos de prova 

documental suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre 

cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia” 

(STJ-4a T , Ag. 14952-DF, Ag Rg . Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 4.12.91, 

negaram provimento, v.u. DJU 3.2.92., p. 472) Portanto não se considera 

cerceamento de defesa o indeferimento de pedido de realização de 

audiência de instrução e julgamento quando a lide puder ser prova apenas 

por prova documental, uma vez que segundo o que preconiza o artigo 5º 

da lei n. 9.099/95, o juiz dirigirá o processo com liberdade para determinar 

as provas a serem produzidas, para apreciá-la e dar especial valor às 

regras de experiência comum ou técnica. Passo a análise do mérito. 

Trata-se de AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta por PEDRA APARECIDA MARTINS DA SILVA em 

desfavor de BANCO BRADESCO S/A. Sustenta a parte reclamante que 

teve seu nome negativado indevidamente pela reclamada no valor de R$ 

42,28 (quarenta e dois reais e vinte e oito centavos), Data da Inclusão: 

20/12/2014, CONTRATO: 039720841000037FI, contudo, não reconhece a 

dívida em questão, uma vez que sempre cumpriu com suas obrigações. A 

parte requerida, em sua peça de defesa, alega exercício regular do direito 

e legitimidade da cobrança do débito por inadimplência. A inversão do 

ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência 

dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte 

contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do 

direito da parte requerente, em virtude da presunção passar a ser 

favorável a ela. Destarte, conquanto tenha a requerida alegado que não 

praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, não apresentou 

nenhum documento apto a provar a existência do débito que motivou a 

negativação. A inserção do nome da parte requerente nas entidades de 

proteção ao crédito é fato incontroverso. O entendimento doutrinário 

jurisprudencial predominante é no sentido de que a inclusão ou 

manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito gera, por si só, 

dano moral. A indevida inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito 

à indenização por dano moral, independentemente da prova objetiva do 

abalo à honra e à reputação sofrida pela parte autora. A prova do reflexo 

patrimonial do prejuízo não se faz necessária, visto que o dano moral se 

configura pelo sofrimento humano resultante de lesão de direitos da 

personalidade. O dano moral prescinde de prova. O montante da 

indenização, por danos morais, deve ser suficiente para compensar o 

dano e a injustiça que a vítima sofreu, proporcionando-lhe uma vantagem, 

com a qual poderá atenuar seu sofrimento. Não poderá ser, no entanto, 

fonte de enriquecimento sem causa. Além disso, tem caráter punitivo em 

relação ao autor da infração, no sentido de que a indenização deve ser 

uma forma de inibir novas práticas da espécie. Todavia, o caráter punitivo 

da indenização imposta ao causador do dano moral deve ser acolhido com 

adequação e moderação, pois a responsabilidade civil é geneticamente de 

direito privado, e não de direito público, como o direito penal. O 

ressarcimento do dano em si possui natureza sancionatória indireta, 

servindo para desestimular o ofensor à repetição do ato, pois sabe que 

terá de responder pelos prejuízos que causar a terceiros. O caráter 

punitivo é meramente reflexo ou indireto, o autor do dano sofrerá um 

desfalque patrimonial que desestimulará a reiteração da conduta lesiva. O 
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castigo e a pena somente se impõem em defesa da sociedade segundo as 

normas penais. À vítima não assiste nenhum tipo de vingança contra o 

ofensor; cabe a ela apenas o ressarcimento do prejuízo sofrido. A 

natureza privada da lesão individual exige que a reparação civil não esteja 

impregnada de cunho repressivo exorbitante, devendo o caráter punitivo 

da indenização por dano moral ser levado em conta pelo juiz apenas a 

título de critério subsidiário, e nunca como dado principal e determinante do 

cálculo do arbitramento. Assim, como anotado, cada indenização deve ser 

fixada em valor módico. Entendo adequada, para a hipótese vertente, a 

fixação da indenização em R$ 3.000,00 (três mil reais) Pelo exposto, 

decido pela PROCEDÊNCIA da pretensão formulada na inicial, para: 1) 

declarar a inexistência do débito mencionado na inicial, imputado pela parte 

reclamada; 2) condenar a parte reclamada a pagar a parte reclamante R$ 

3.000,00 (três mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir 

desta data e acrescidos de juros de 1% ao mês, contados da citação; 3) 

determino a exclusão do nome da parte reclamante dos órgãos de 

proteção ao crédito. Expeçam-se os ofícios pertinentes caso a 

determinação do item “3” não seja cumprida. Sem custas ou honorários, 

nesta fase, eis que não vislumbrada litigância de má-fé (Lei nº 9.099/95, 

art. 55). Registro automático da sentença com sua publicação, dispensado 

o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as 

vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, 

baixe-se e arquive-se. 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. Tatiane Pereira Barros Juíza Leiga

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070224/3/2020 Página 757 de 758



Des. Carlos Alberto Alves da Rocha

Presidente

Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas

Vice-Presidente

Des. Luiz Ferreira da Silva

Corregedor-Geral

Dúvidas e Sugestões:
Gestão do Diário da Justiça

Coordenadoria Judiciária 

(65) 3617-3198

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

E-mail:

dje@tjmt.jus.br

Site:

www.tjmt.jus.br

CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO - CPA - CEP 78050-970 - Caixa Postal - 1071

Cuiabá - Mato Grosso - FONE/FAX: (65)3617-3000 - CNPJ: 03.535.606/0001-10

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070224/3/2020 Página 758 de 758



Disponibilizado - 24/03/2020 Diário de Justiça Eletrônico - MT - Ed. 10702 Caderno de Anexos Página 1 de 6



ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE ALTO ARAGUAIA 

PORTARIA Nº 020/2020-DF 

Os Juízes desta comarca de Alto Araguaia, Marina Carlos França e 

Adalto Quintino da Silva, em atendimento às Portarias-Conjuntas 

n.ºs 247, 249 e 255/2020, e no uso de suas atribuições legais e na

forma da lei, etc.

CONSIDERANDO a necessidade de se regulamentar o fluxo das 

medidas urgentes porventura necessárias no período de vigência das Portarias n.ºs 249/2020 e 255/2020 

que determinou que fosse elaborado Plano de Trabalho 

R E S O L V E M: 

1 – DA DISTRIBUIÇÃO 

1.1 - A partir de 20.03.2020 toda a Distribuição ocorre exclusivamente pelo Sistema PJE, Apolo 

Eletrônico e SEEU. Os servidores Geraldo Batista da Silva Júnior e Carlos Antonio Farias, Distribuidor e 

Auxiliar Judiciário, trabalharão via home office e estarão disponíveis dentro deste período para 

atendimento do primeiro via telefones 3481-2034 (email: geraldo.junior@tjmt.jus.br) e do segundo via 

telefone 66 9 9662 1261. 

1.2 – Os protocolos e ofícios advindos da Cadeia Pública e Delegacia Da Polícia, devem ser 

encaminhados via email para distribuidor.altoaraguaia@tjmt.jus.br, com cópia para 

geraldo.junior@tjmt.jus.br e para carlos.farias@tjmt.jus.br , devendo o remetente contatar algum dos 

servidores acima mencionados avisando a remessa do expediente.  

1.3 – O servidor Geraldo tem jornada de trabalho de 07:00 às 13:00 e Carlos Antonio Farias de 13:00 às 

19:00 (horário de Cuiabá).  

1.4 – Fora dos horários acima mencionados deverá ser acionado o servidor que estiver de plantão 

conforme escala disponibilizada por esta Comarca.  

2 – DA SECRETARIA 

2.1. Em obediência aos artigos 2º e 5º da Portaria-Conjunta 249/TJMT de 18/03/2020, os servidores da 

secretaria atuarão em teletrabalho movimentando os sistemas PJE, SEEU, SISCONDJ, Apolo Eletrônico e 

BNMP da seguinte forma: 

a) Expedição de ofícios, certidões e cartas de intimação (com posterior encaminhamento dos documentos

após o término no prazo previsto na Portaria-Conjunta 249/2020);

b) Expedição de Alvarás Eletrônicos (referentes aos processos de sistema PJE) pelo sistema SISCONDJ;

c) Expedição de Alvará de Soltura e Mandados de Prisão pelo sistema BNMP;

d) Expedição de guia de acolhimento institucional e outras medidas urgentes relacionadas a Infância e

Juventude;

e) Fazer remessa eletrônica de processos do sistema SEEU e PJE;

f) Movimentação dos processos do Apolo Eletrônico com remessa e Expedição de Documento.

2.2 – Os servidores da secretaria que atuarão em trabalho são: Salma Correa de Moraes Pereira, José

Ailton de Freitas, Ademar Souza Oliveira, Carlos Henrique Ferreira Foz, Cecília Henriqueta dos Santos,

Mislaine Ribeiro de Moura, Suelen Prina Torres, Pedro Lucas Ferreira Cavalcante, Carlos Antonio Farias,

Geraldo Batista da Silva Júnior, Igor Cavalcante de Souza, Warleison Vinicius Rezende de Souza, Jandira

de Brito Lima e Silva, Izildinha Aparecida de Almeida Carrilho, Jéssica Quintiliana de Oliveira, Graziele

de Oliveira, Cassirene Vicente Miranda Rodrigues, Olizelma David de Souza, Dalva Teodoro da Silva,

Alcidonio Coutinho Queiroz, Mauro de Oliveira Santos, Luzia Gonçalves de Jesus e Cristiane Tolentino

de Barros.
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2.3 – O horário de trabalho dos servidores da secretaria que atuarão em regime de teletrabalho é das 12 às 

19h., em dias úteis, ficando disponibilizado os e-mails abaixo indicados, devendo o remetente contatar 

algum dos servidores acima mencionados avisando a remessa do expediente:  

 

Vara E-mail  

1ª vara 1vara.aaraguaia@tjmt.jus.br Salma – 66 9 9983 4767 

2ª vara 2vara.aaraguaia@tjmt.jus.br Igor – 66 9 9978 6478 

Juizado Especial je.altoaraguaia@tjmt.jus.br  Cassirene– 66 9 9653 5253 

Diretoria da Foro alto.araguaia@tjmt.jus.br  Cristiane – 66 9 9619 9198 

 

2.4 – Durante o plantão de final semana, feriado ou ponto facultativo, o atendimento será através do 

telefone plantonista 66 9 9209 9029, excluindo-se a possibilidade de envio de documentos para os e-mails 

acima informados. 

2.5 – Os servidores que não atuarão em teletrabalho, deverão compensar os serviços posteriormente, 

conforme previsto no artigo 2º, § 2º da Portaria Conjunta 249/PRES/TJMT de 18/03/2020, sendo eles: 

Rita Aparecida Barbosa e Cassiano de Moura Fell. 

2.6 – Diante da impossibilidade de comparecimento ao Fórum, fica prejudicada a movimentação dos 

processos física. Se, por ventura, houver pedidos relacionado ao cumprimento de prisão civil ou criminal 

nestes processos, ou ainda outras medidas urgentes, os advogados devem entrar em contato pelo telefone. 

Nestes casos, será efetuada a prévia comunicação de pedido de autorização ao Presidente do Tribunal de 

Justiça conforme no artigo 2º, § 2º da Portaria Conjunta 249/2020 para que o servidor da secretaria 

compareça pessoalmente ao fórum para dar andamento ao processo físico. 

  

3 – DO GABINETE 

 

3.1 – Os assessores e magistrados trabalharão durante o horário de expediente, via teletrabalho, conforme 

o determinado em Portaria Conjunta n.º 249/2020. 

3.2 – Para informações acerca de processos que encontram-se conclusos na Primeira Vara, os 

advogados poderão entrar em contato com os Assessores de Gabinete Suelen Prina (65 9 9637 4465) e 

Pedro Lucas Cavalcante (65 9 9646 9326). Caso seja referente a processos que encontram-se conclusos 

na Segunda Vara, poderão entrar em contato com Jéssica Quintiliana através do telefone 66 9 9975 

1673.  

 

4 – DO ATENDIMENTO 

 

4.1 – A partir do dia 20/03/2020 os atendimentos aos Advogados, Membros do Ministério Público e 

Defensor Público, tanto no Gabinete da Primeira Vara, quanto no Gabinete da Segunda Vara, será 

realizado por videoconferência,  através da ferramenta tecnológica denominada Office 365. 

4.2 – Para que o atendimento seja realizado, deverá ser efetuado o contato prévio, com o gabinete da 

Primeira Vara com o assessor Pedro Lucas através do telfone 65 9646 9326 e para o Gabinete da Segunda 

Vara com a Assessora Jéssica, através do telefone 66 9 9975 1673. 

4.3 – São condições para realização do atendimento por videoconferência, na presente ocasião: 

I – o advogado deverá estar regularmente habilitado nos autos do processo objeto do atendimento; 

II – o advogado possuir equipamento e expertise para manusear o sistema eletrônico em sua unidade 

computacional; 

III – possuir instalado em seu computador o sistema Office 365, acesso adequado à internet, câmera de 

vídeo e microfone; 

IV – realizar o agendamento prévio estabelecido no artigo 2º, informando o número de sua inscrição na 

OAB e o número do processo sobre o qual pretende o atendimento virtual; 

V – informar o número de telefone de contato no agendamento prévio; 

VI – informar o nome de contato Office 365 para chamamento, pelo juízo através do sistema na data e 

hora designadas (se a opção for o juízo realizar o chamamento); 

VII – aguardar, na data e hora, designada a chamada eletrônica via Office 365. 

§ 1º - Não sendo possível estabelecer conexão de vídeo e som com o advogado, ou deste para com o 

juízo, a reunião será redesignada, devendo o advogado proceder ao reagendamento. 
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§ 2º -  o advogado deverá velar para que o ambiente em que pretenda reunir-se em videoconferência com 

o juízo, seja adequado para a realização da reunião. 

§ 3º - não será realizada a reunião em videoconferência caso o advogado, no momento de início da 

chamada, esteja em ambiente inadequado ou em movimento. 

§ 4º - havendo impossibilidade de atendimento do magistrado ao advogado na data e hora agendada, 

haverá redesignação para o horário mais próximo, com comunicação ao advogado; 

§ 5º - Havendo expressivo volume de atendimentos poderá o agendamento ser adiado pelo Juízo, 

preferencimante dentro da mesma semana em que registrada a solicitação de atendimento, cabndo à 

Secretaria e/ou Gabinete informar ao advogado, com antecedência e justificadamente, qualquer alteração 

de agenda. 

4.4 – Os atendimentos virtuais ocorrerão em todos os dias úteis, durante todos os dias de expediente 

forense ordinário (ou outro horário a ser estabelecido pelo magistrado). 

4.4 – Caberá à Secretaria/Gabinete (dependendo da opção para controle do agendamento prévio), 

juntamente com o magistrado, controlar a agenda de videoconferência via Office 365 e tomar todas as 

providências para o adequado funcionamento do sistema. 

4.6 – Deverá a Secretaria/Gabinete (dependendo da opção para controle do agendamento prévio), manter 

o registro de todas as ligações solicitando o agendamento, com identificação dos dados constantes no 

artigo 3º, bem como o resultado do agendamento. 

4.7 – As reuniões poderão ser gravadas e armazenadas pelo juízo para eventual controle de conteúdo. 

 

5 – DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA 

 

5.1 – Os oficiais de justiça receberão as decisões para cumprimento via e-mail dependendo se ater ao 

cumprimento de medias urgentes, evitando a exposição desnecessária em ambiente público. 

5.2 – No caso de cumprimento de alvará de soltura ou mandado de prisão, bem como as medidas 

protetivas de urgência devem os Oficiais de Justiça realizar o cumprimento tomando as devidas 

precauções de distância e medidas sanitárias. 

 

6 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

6.1 – Os servidores que atuarão em regime de teletrabalho deverão registrar diariamente os processos 

movimentados durante o expediente forense. Ao fim do prazo estabelecido na Portaria Conjunta n. 

249/2020-PRES. 

6.2 – Considerando a incompatibilidade do exercício da função da Psicóloga da Equipe Multidisciplinar 

com o teletrabalho, fica a servidora dispensada da prestação de serviço, devendo haver posteriormente 

compensação do trabalho, conforme disposto no Art. 2º, § 2º da Portaria Conjunta n.º 249/TJM de 

18/03/2020. 

6.3 – Os casos omissos nesta Portaria serão decididos pela Juíza Diretora do Foro desta comarca. 

6.4 -  Desta Portaria deve ser dada ciência à OAB, Ministério Público, Defensoria Pública, Conselho 

Tutelar, Delegacia de Polícia, Cadeia Pública, Presidência e Corregedoria do Estado de Mato Grosso. 

6.3 – Em anexo a esta Portaria constarão os telefones de servidores que atuarão em regime de teletrabalho. 

6.4 - Esta portaria entra em vigor nesta data. 

 

Publique-se. 

Registre-se. 

Intimem-se. 

Cumpra-se. 

 

Alto Araguaia/MT, 20 de março de 2020. 

 

 

Marina Carlos França               Adalto Quintino da Silva 

Juíza de Direito e Diretora do Foro                                             Juiz de Direito 
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ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS 

 

Portaria-DF   20/2020 

 

Os Juízes da Comarca de Campo Novo do Parecis, 

em atendimento às Portarias-Conjuntas nº 247, 249 e 

255/2020, e no uso de suas atribuições legais. 

 

CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar acerca da tramitação das medidas 

urgentes porventura necessárias no período de vigência das Portarias Conjuntas º 247/2020, 249/2020 e 

255/2020; 

 

CONSIDERANDO que somente nos Juizados Especiais há Processos Judiciais Eletrônicos 

em sua maioria; 

 

RESOLVEM: 

 

Art. 1º. No prazo previsto no artigo 1º da Portaria-Conjunta nº 249/2020 (20 de março a 20 

de abril de 2020), e durante o horário de expediente forense, a comunicação com as secretarias das 

unidades judiciárias será realizada por meio dos seguintes endereços eletrônicos (também 

disponibilizados no seguinte endereço: 

http://www.tjmt.jus.br/Institucional/Email/0e6591a60e8f4232a6a2d8721bf33eae) 

 
1ª Vara Cível e Criminal                                                                              cnp.1vara@tjmt.jus.br 

2ª Vara Cível e Criminal                                                                              cnp.2vara@tjmt.jus.br 

Juizado Especial                                                cnp.je@tjmt.jus.br 

Diretoria do Foro                                                                                  camponovo.parecis@tjmt.jus.br     

 

 Art. 2º. Ocorrendo a hipótese de necessidade de medida urgente, nos termos das Portarias 

citadas, o Advogado, Delegado, Defensor Público ou Promotor de Justiça, ou entidade pertinente, deverá 

encaminhar o pedido diretamente no email acima indicado. 

 

Parágrafo 1º. As medidas urgentes criminais, que não estiverem relacionadas a processos 

em andamento, oriundas da Delegacia e da Cadeia Pública, deverão ser encaminhadas no email da 

Diretoria do Fórum: camponovo.parecis@tjmt.jus.br. 

 

Parágrafo 2º. A servidora responsável pela Diretoria, com autorização prévia do Presidente 

do Tribunal de Justiça para entrada em casos de medidas urgentes, deverá receber as medidas citadas no 

parágrafo 1º, realizar o protocolo rápido e encaminhar para a Vara correspondente, de acordo com o 

assunto. 

 

Parágrafo 3º. As medidas urgentes criminais, diante da situação excepcional que originou 

esta  Portaria, que forem comuns às duas varas, deverão ser encaminhadas pela servidora responsável pela 

Diretoria, após protocolo rápido, por email ao gabinete da 2ª Vara, para as providências necessárias. 

 

Parágrafo 4º. As decisões proferidas nas medidas previstas no parágrafo 1º deverão ser 

encaminhadas à servidora responsável pela Diretoria para o cumprimento. 

 

Parágrafo 5º. Com o término da situação excepcional que originou a presente Portaria, as 

medidas mencionadas no parágrafo 3º deverão ser encaminhadas para regular distribuição. 

  

Parágrafo 6º. O email do remetente citado no “caput” do artigo 2º deverá ser, 

preferencialmente, o funcional, devendo conter a qualificação do advogado ou do Agente Público 

responsável pela petição, a qual deverá observar fielmente as normas processuais. 

 

Parágrafo 7º. A decisão será devolvida no mesmo email de encaminhamento do pedido. 
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Art. 3º. O respectivo juízo analisará o pedido e resolverá se é caso de urgência, conforme 

especificado nas portarias-conjuntas referidas, decidindo em seguida o encaminhamento que será dado à 

questão. 

 

Art. 4º. O atendimento virtual pelos magistrados será realizado durante o horário de 

expediente forense (segunda a sexta, das 12 às 19 horas), mediante prévio e necessário agendamento por 

meio dos emails dos assessores dos gabinetes abaixo relacionados, salvo nos casos de plantão judiciário, 

observando-se o Manual e Orientações para Realizar Atendimento aos Advogados em Regime de Home 

Office, tudo nos termos da Portaria-Conjunta nº 255/2020: 

(http://www.tjmt.jus.br/noticias/59039#.XnPg4MDmMlQ ). 

 
NOME Mat. Assessores lotados no: Email Juiz responsável pela vara 

Andrezza Zuleika de Oliveira  25916  Gabinete da 1ª Vara   Andrezza.oliveira@tjmt.jus.br   Pedro Davi Benetti  

Daniela Nascimento de Faria  21366  Gabinete da 1ª Vara  Daniela.nascimento@tjmt.jus.br   Pedro Davi Benetti  

Dyeini Maiara Fernandes 

Rojas  

23.722  Gabinete da 2ª Vara  Dyeini.rojas@tjmt.jus.br   Claudia Anffe Nunes da 

Cunha  

Alipio Luiz Ribeiro de 
Andrade Filho  

22.842  Gabinete da 2ª Vara  Alipio.andrade@tjmt.jus.br   Claudia Anffe Nunes da 
Cunha  

  

Art. 5º Durante o período previsto no art. 1º da Portaria Conjunta nº 249/2020, o 

atendimento do plantão forense, semanal ou do polo, dar-se-á em regime de sobreaviso, conforme escalas 

de plantão previamente publicadas. 

 

Art. 6º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Campo Novo do Parecis, 20 de março de 2020. 

 

Cláudia Anffe Nunes da Cunha 

Juíza da 2º Vara Cível e Criminal 

Diretora do Foro 

 

 

Pedro Davi Benetti 

Juiz da 1ª Vara Cível e Criminal 
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